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INTENCIÓK ÉS EREDMÉNYEK

A SZEREPSZEMELYISEGTOL
A LÉLEK FELÉ
Néhány reflexió a Vallomásokró/

Nem egészen két évvel a szabadságharc bukása után II. Rákóczi
Ferenc francia földre lép, s rövidesen XIV. Lajos udvarában bukkan
föl. Mindennapjait látszólag teljes mértékben a társasági élet akkori
szokásai határozzák meg: nagy ebédeken és késő éjszakába nyúló va
csorákon vesz részt, buzgón kártyázik, s ha csak teheti, részt vesz a
főúri vadászatokon. „Ha jól meggondolom - írja erről az időszakról
később - , valójában a színházi komédiások életét éltem, papok társa
ságában a keresztényt játszottam, katonák közt a katonát, politikusok
közt a politikust alakítottam. Hazudoztam és hízelegtem a nőknek, s
akik nekem tetszeni vágytak, azok tetszését hasonlóképp igyekeztem
megnyerni.” 1 Ettől az életviteltől azonban gyorsan megcsömörlik.
Fölhagy a „világi mesék és az ifjúság behálózására kitalált regények
olvasásával”, mind gyakrabban forgatja a Szentírási, s lélekben már a
megutált világi élet elhagyására készül.
Egy ünnepnapon a Bourbon herceg és hercegnők a karmeliták közeli
kolostorába indulnak, s a kirándulásra meghívják Rákóczit is. Amint a
száműzött a templomban megpillantja Jézus imádatra kitett testét, térd
re borul, és hosszan tartó, forró fohászkodásba merül. A társaság tagjai
nevetéssel, tréfálkozó és élcelődő gúnnyal illetik alázatát, ez azonban
Rákóczit nemigen zavarja, hiszen a templomból kilépve intenzíven érzi
a „magány valamiféle édességét”, amely gyönyörűséggel tölti el. Nem
sokkal később elvetődik a kamalduli atyák grosbois-i kolostorába,
amely még nagyobb hatást gyakorol rá. Előbb három napot tölt a kolos
torban, ahol a „szerzetesek szent egyszerűségben tündöklő élete” a szó
szoros értelmében lenyűgözi, annál inkább, mert társalgásukban „nem
1 A nagyságos fejedelmet itt is, később is a Vallomások, emlékiratok című
kiadvány alapján idézem. A szerkesztés és a jegyzetek Hopp Lajos, az utó
szó Hopp Lajos, Szepes Erika és Vas István munkája. A Vallomásokat Szepes Erika, az Emlékiratokéi Vas István fordította. Budapest, Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1979.

volt semmi barátságtalan, semmi kicsinyes, semmi szándékolt színle
lés”, sőt minden „szerénységet és belső nyugalmat árasztott”. Ez alatt
a három nap alatt Rákóczi, mint maga nyomatékosítja, Jézus segítségé
vel megszabadul minden gyalázatától, lelkiismerete megtisztul, és más
emberré kezd alakulni. Nem véletlen hát, hogy 1715 augusztusában,
amikor a haldokló Napkirály környezetét már hatalmi intrikák is mér
gezik, eldönti, hogy végleg hátat fordít a világi életnek. „Házacskát”
vesz a kamalduliak szomszédságában, s az „önmagát vezetni akaró önszeretet világi teológiájáról” lemondva, üdvösségének kutatásába kezd.
Miután ráeszmél, hogy Istenen kívül a nap alatt nincs „semmi állandó,
semmi maradandó, semmi nyugalmas, semmi szilárd, semmi szeretetre
méltó”, 1716 decemberében hozzáfog a Vallomások írásához.2
A vállalkozás, melynek egyik fő ihletője Szent Ágoston azonos
című alkotása, a szerzőnek az abszolút szeretettel, jósággal és irgalom
mal való egyesülését, modern szóhasználattal: az „igazi egzisztencia”
elérését tűzi ki célul.3 Ennek megfelelően Rákóczi már a Vallomások
elején megfogalmazza a helyzetét döntően befolyásoló oppozíciót:
„az emberek elképzelése és hívságos véleménye szerint fejedelem, a
te színed előtt azonban por és bűnös vagyok”. S hogy itt korántsem a
megtérő pillanatnyi hangulatáról van szó, azt a Vallomások mindhárom
könyve meggyőzően bizonyítja. A továbbiakban ugyanis hol féregnek,
hamunak, pornak, bemeszelt síremléknek, hol a föld minden poránál
könnyebbnek és a nádszálnál ingatagabbnak, hol pedig földkupacnak,
haszontalan alkotmánynak, üres edénynek nevezi magát az abszolútum viszonylatában. Ez az ismétlődő szembeállítás természetszerűleg
következik Rákóczinak az „igazi egzisztencia” iránt táplált nosztalgiá
jából, ugyanakkor azonban túl is mutat vallásos érzületén.
Carl Gustav Jung, akinek úgyszintén meggyőződése, hogy az ember
számára a határtalan a lényeg, több ízben is kitér a persona kérdésére.
2 Első pillanatra meglepőnek látszhat ez a gyökeres fordulat, ne feledjük
azonban, hogy Rákóczi, s ezt persze úgyszintén tőle tudjuk, már kora fi
atalságában kedvelte a magányt, a nyugalmat, s természetes hajlama volt
a láthatatlan dolgok kutatására. Ha „eleven hite” lehetett volna, már akkor
ráeszmél, hogy valójában bujdosó a földön, s nem érdemes törődnie azzal,
„vajon Magyarországon, Ausztriában vagy Csehországban” bujdosik-e.
3 Kari Jaspers fejtegeti, hogy bármihez nyúl is az ember, „akarattal és tudással,
határozottan vagy konokul: csak az abszolútumban talál megoldást”, majd
axiomatikusán is leszögezi: „Tökéletes odaadás Isten iránt: ez az egziszten
cia igazi módja.” Bevezetés a filozófiába. Budapest, Európa Könyvkiadó,
1989. 89., 93.

Mivel a világ kikényszerít bizonyos viselkedési formát, örökös a kísér
tés, hogy personává, szerepszemélyiséggé váljunk. A persona ugyan
is olyan maszk, amely „individualitást színlel, elhiteti a többiekkel és
magával a viselőjével, hogy az illető individuális, miközben csak egy
eljátszott szerepről van szó”. A persona esetében tehát az individuális
tudat és a társadalom között létesülő bonyolult viszonylatrendszerről
van szó, „melynek rendeltetése egyrészt az, hogy meghatározott be
nyomást tegyen a többiekre, másrészt az, hogy eltakarja az egyén igazi
természetét” . Ha azonban valaki tartósan azonosul personájával, kül
ső beállítottságú emberré válik, aki többé „nincs tudatában lelkének”.
Vele szemben a belső személyiség áll, az a mód, „ahogy valaki a bel
ső pszichikai folyamatokhoz viszonyul, a belső beállítottság, ajellem ,
amelyet az illető a tudattalan felé fordít”.4
Innen szemlélődve nyilvánvalónak látszik, hogy amikor grosbois-i
magányában Rákóczi az abszolútummal kíván egyesülni, megújulón
szembetalálja magát szerepszemélyiségével, amelyet a cél érdekében
a lehető legteljesebb mértékben le akar építeni. Miközben „magányos
beszélgetések formájában” megsiratja életét, s „újra átgondolja a gond
viselés kegyelmét és útmutatását”, olyan múltbeli tapasztalatokra és
cselekedetekre összpontosít, amelyek porszem mivoltából következő
en vétkesnek mutatják őt. Hasztalan hangoztatja, hogy mindig is igaz
ságosságra törekedett, hogy a szabadságharc élére állva nemegyszer
jót tett a szegényekkel, távol tartotta magát a fényűzéstől, mértéktartó
volt az étkezésben, a szerencsétől nem bízta el magát, a balsorsot erős
lélekkel viselte, a közügyeket a magánügyei elé helyezte, s éjt nappal
lá téve munkával töltötte idejét, vétkességének tudatától mégsem tud
szabadulni.
Bűnösségét érthető módon az első emberpártól eredezteti. Kiemeli,
hogy Ádám gőgjét „önnön akaratának túlbecsülése szülte”, „pöffeszkedve Isten akart lenni”, s így az elbizakodottság, hálátlanság és
engedetlenség bűnébe esett, melyeknek magvaival tele van hintve a
„szívünk minden zuga” . Minthogy Rákóczi a Szentírás példázatait szó
szerinti valóságnak fogja föl, a mitikus almaevés történetének azt a paradoxonát természetesen nem veszi észre, amelyre Kierkegaard hívja
föl a figyelmet: „Tehát, ha a genezisben Isten így szólt Ádámhoz: »De
a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél«, akkor magától érte
tődik, hogy Ádám tulajdonképpen meg sem értette ezeket a szavakat;
4 C. G. Jung: Gondolatok a látszatról és a létezésről. Budapest, Kossuth
Könyvkiadó, 1996. 11., 32., 34., 38., 50., 52.

mert hogyan is érthette volna meg a jó és gonosz közti különbséget, ha
ez a különbségtevés csak a gyümölcs fogyasztásával következett be.”5
Az eredendő bűnnel foglalkozó, külön fejezetet alkotó elmélke
désben Rákóczi érdekes módon mégis eljut egy „eretnek” gondolat
fölvetéséig. Miután megállapítja, hogy Isten megkegyelmezett ugyan
Ádámnak, de igazságtevésének „még mindig célja az emberi termé
szet”, riadtan teszi föl a kérdést: „mi haszna, hogy megteremtetted,
ha azt akartad, hogy mindörökre kárhozott legyen?” A válaszadás elől
azonban meghátrál, s mint annyi más esetben, itt is a végtelen isteni
igazság és irgalom dicséretébe kezd.
Bűneinek számbavételére természetesen hite sarkallja, amelyet a test
és a lélek kettőssége révén próbál megnevezni. A hit a „lélek szeme”,
bizonygatja, épp ezért nem csupán az isteni mindenhatóság eredményét
látja a teremtményekben, mint a testi szem, hanem magát a mindenhatóságot is megtapasztalja. Bár Rákóczinak meggyőződése, hogy az
„embernek hívott elegyben” az egyéniség elpusztítása nélkül nem lehet
szétválasztani a lelket a testtől, mégis úgy találja, hogy a testi és a lelki
élet összeférhetetlenek, hiszen „kétféle akaratiság” határozza meg őket.
így aztán ahhoz, hogy egyetlen akarat érvényesülhessen, vagy a lélek
nek kell meghalnia a testért, vagy a testnek a lélekért. Ha a test jelképes
halála után a lélek Istenhez tapad, éppolyan gyönyörűségben lesz része,
mint amilyent a lélek akaratának halála után a test érez a testi dolgok
ban. Az ember tehát válaszúton áll: ha a „lélek szemére” bízza magát,
a halhatatlanság felé halad, ha viszont a világnak, azaz a testnek él,
meg fog halni a „lélek és Isten számára”. Az ekképpen koncipiált hitre
azonban az emberi eszmélkedés természete folytán veszélyek sokasága
leselkedik. A talán legfontosabbról Rákóczi időről időre igen változato
san beszél. Elmondja, hogy elméje számára az Úr, sajnos, elérhetetlen,
hogy amit az Úr parancsára követnünk kell, „meghaladja fölfogásunkat
és fölülmúlja értelmünket”, egy helyütt pedig nyíltan megvallja azt is,
5 Sörén Kierkegaard írásaiból. Második kiadás. Budapest, Gondolat Kiadó,
1982. 347. - S ha már itt tartunk, hadd jegyezzem meg, hogy Rákóczi ter
mészetesen azon sem tűnődik el, hogy a testvérgyilkosság után elűzött Káin
„Nód földén, Édentől keletre” miként ismerhette meg leendő feleségét, ha
egyszer Ádám és Éva az első emberpár. Hasonlóképp Rákóczit a genezisnek
az a helye sem torpantja meg, amelyet majd oly nagy hatásfokkal parafrazeál
Vörösmarty az Előszóbán: „Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert
a földön, és bánkódék az ő szívében.” Ez a hely önkéntelenül is profán kér
dést indukál. Hogyan lehetséges, hogy a mindenható nem tervezte meg pon
tosan, milyen lényt is teremtsen a „maga képére”? Szórakozott volt netán?

hogy szeretne behatolni a mindenható homályába. Hite elmélyítése ér
dekében racionalizálni szeretné tehát Istent, nem gondolva arra, hogy
az az isten, akit az emberi értelem világítana meg, tulajdonképpen már
nem Isten volna, hanem a tapasztalati valóság egy szegmense csupán.
Ennek ellenére hitének megtartásában mégis a ráció van segítsé
gére. A grandiózus gyónás során egész sor olyan eseményre tér ki,
amely életét szakadék szélére sodorta. Kora gyermekkorában, amikor
„munkácsi erődünkben időztünk éppen”, kígyó kúszott az ágyába, de
nem marta meg. Mostohaapja, Thököly Imre, akinek föltett szándé
ka volt, hogy Rákóczit eltüntetve megkaparintja a hatalmas vagyont,
illetve Magyarország királyságát és koronáját, rendszerint a gyere
ket is magával cipelte a katonai megmozdulásokra, „törökök és tatá
rok seregei közé”, ahol rengeteget ázott-fázott, éhezett és szomjazott,
nemegyszer hóval bontottan a földön aludt, az ármánykodás azonban
nem ártott meg neki, ellenkezőleg: egészsége megmaradt, s gyönge
teste megedződött. Ugyanez a Thököly, attól tartva, hogy a porta netán
kételkedik hűségében, kezesként Konstantinápolyba akarja küldeni a
gyereket. Parancsot ad ki felügyelőinek, hogy készítsék föl az útra,
anyja, Zrínyi Ilona „sírások és panaszok között” végül beleegyezik a
döntésbe, már eljön az indulás napja is, Thököly azonban az utolsó pil
lanatban, csodával határos módon, megváltoztatja szándékát. Miután a
munkácsi várat a császári seregek háromévi ostroma után Zrínyi Ilona
kénytelen föladni, a Bécsbe hurcolt családot szétszakítják. Édesanyját
és nővérét zárdába csukják, őt magát pedig a csehországi Neuhaus je 
zsuita iskolájába Íratják, hogy egyházi embert vagy legalább hűséges
alattvalót faragjanak belőle, végső fokon sikertelenül, hisz később, a
császári terv ellenére, vállalja a magyar nemzet ügyét, és a szabadságharc élére áll. Amikor a bensőséges barátnak hitt Longueval kapitány
a francia királynak küldött segélykérő leveleit osztrák kézre juttatja, s
árulását követően a vallomástevőt 1701 tavaszán letartóztatják, majd
Bécsújhelyre viszik, felindulásában azonnal az a vérpad ju t eszébe,
„melyet egykor ott állítottak föl anyai nagyatyáim, Zrínyi Péter és
Frangepán grófok lenyakazására”, végül azonban, úgyszintén csodával
határos módon, sikerül megszöknie a börtönből.
Ezek és a hozzájuk hasonló események arról győzik meg a kamalduliak védőszárnyai alatt elmélkedő Rákóczit, hogy Istennek, ha
már ismételten megtartotta a szakadék fölött, nyilván célja volt vele.
„Öröktől fogva elhatároztad, hogy nem hagysz engem magamra” - só
hajt föl tehát boldogan, s e meggyőződés nemcsak tápláló forrása hité
nek, hanem egyúttal megkönnyíti bűnei számbavételét is.

Maguk a bűnök azonban, melyekre természetesen mindig a legfőbb
jótevőt szólongatva emlékezik vissza, mai szemmel jószerével nem is
látszanak bűnnek. Akár részleges fölsorolásuk is csüggesztően nagy
teret igényelne, ennek ellenére néhány szerelmi természetűre mégis
kitérek.
A szerelmet, nyilván épp testi vonatkozásai miatt, a megtért Rákóczi
módfelett problematikusnak tartja. Elmondja például, hogy első sze
relmével még itáliai körútja előtt, 1693 táján ismerkedett meg, s az
ifjú hölgy nyomban okkupálta lényét. Hevesen kereste a vele való tár
salgást, örvendezett a jelenlétében, szomorkodott a távollétében, órák
hosszat üldögélt az utcára néző ablaknál, hogy közeledő vagy hintón
távozó alakját láthassa, s többnyire az éjszaka is „róla szőtt” neki álmo
kat, de - s ez a de annyira jellemző - „ennek a szerelemnek egész ötévi
ideje alatt semmi tiltott vágyat nem tápláltam magamban felőle”, nem
„léptem át vele még a magányos egyedüllét és beszélgetések közben
sem a tisztesség határait, mert szerelmem hevessége [...] tiszteletet pa
rancsolt rám” . Ez a légies, végsőkig eszményítő szerelem a néhány
évtizeddel később keletkezett szentimentális regények, a Pamela, Az
új Héloise, a Werther szerelme és halála világára asszociáltat, egyúttal
pedig kiélezi a kérdést: hol itt a bűn? Rákóczi persze felel a kérdésre,
de felelete korántsem bűnösségét, hanem már-már képtelen bűntelenségét emeli ki: „mindig fájlalni fogom, hogy nem irántad éreztem szeretetet, és hogy jobban szerettem a teremtményt a teremtőnél”.
Más karakterű az a kalandja, amelyre mint legnagyobb bűnei egyi
kére tér ki. Amikor öt hónapos bécsújhelyi raboskodása után, bujkál
va és félelmek közt vergődve, végül mégis eljut Varsóba, rövidesen
egy „utálatos ringyó” ágyában köt ki. Alighogy megszabadult a bilin
csektől, önként vette föl ismét a sátán bilincseit, panaszkodik háborgó
lelkiismerettel. Míg a hasonló bűnöket korábban „vagy tudatlanság
ból, vagy a szerelem heves szenvedélyétől vezetve” követte el, addig
ezúttal még ezek sem vezérelték. Bármennyire erőlteti is emlékezetét,
ebben az „átkos cselekedetéiben a „puszta állatiságon kívül” semmit
sem talál. Felindultsága, bár igencsak hipertrofált, megtérésének távla
tából érthető, az a poénszerű, a bűn súlyát növelni kívánó kommentár
viszont, amellyel a „gaztett”-et megtoldja, bűbájos holdudvart rajzol
az esemény köré: „Apródom rossz példája vezetett, aki előbb élt a nő
kegyeivel, de maga az is átkozott egy dolog, hogy én követtem azt, akit
te alattvalómmá tettél, hogy én vezessem őt hozzád.”
A harmadik eset kapcsán azonban, amelyet érinteni szeretnék, csak
ugyan árnyék vetül Rákóczi alakjára. Mint ismeretes, az 1700-as

évek elején beleszeret Sieniawska hercegnőbe, s a felkelés idején is
át-átrándul hozzá Lengyelországba. Később ezt a viszonyt, amely a
„magyar háború végéig sok hitszegésen, hazugságokon és elmondha
tatlan aljasságokon növekedett”, következetesen istentelen, házasság
törő szerelemnek nevezi. A mai olvasó figyelmét természetesen nem
a házasságtörés mint bűn köti le, hanem inkább az, hogy Rákóczi a
szabadságharc vége felé, amikor már csak néhány vár van kuruc ké
zen, a „közügyek intézésének koholt ürügyével” ismét Sieniawskához
siet, s a lengyel főurak vendégszeretetét élvezve vendégeskedéseken,
lakomákon, táncmulatságokon vesz részt, anélkül, hogy a sürgős ha
zatérés gondolata foglalkoztatná. Ma is találónak látszik tehát Szekfű
Gyula csípős észrevétele: „Nem minden alap nélkül kelt szájra az a
vád, hogy nemegyszer fontos pillanatokban hagyta ott az országot,
hogy életkedvét kielégíthesse Lengyelországban.” Amikor a „felkelés
ügye végét járta”, s a „szétszórt kurucoknak nem volt hol fejüket le
hajtaniuk”, a parasztságot pedig a „kuruc és császári sereg egyaránt
kiélte, Rákócziék és Bercsényiék víg szánkócsilingeléssel sikamlottak
a lengyel határ haván, szép lengyel asszonyok társaságában”.6
Tekintettel arra, hogy az „igazi egzisztencia” csakis föltétlen igaz
mondással érhető el, a vallomástevő Rákóczi újra meg újra nehézsé
gekbe ütközik. Már az első könyv elején arról panaszkodik, hogy a
munka, amelybe belefogott, alighanem meg fogja haladni erőit, mert
nincs módjában visszaemlékezni mindarra, ami miatt nem tud eleget
sírni, de mégse sír, és azért fohászkodik a teremtőhöz, hogy zavarja
meg művét, ha az netán ellentétben állna akaratával. Ebből a nagyfokú
belső bizonytalanságból következik aztán, hogy gondosan kerüli mind
azt, ami képzelgéshez vagy öntetszelgéshez vezetne. Nem beszél rész
6 A száműzött Rákóczi. Budapest, a Magyar Tudományos Akadémia kiadá
sa, 1913. 25. - Szekfű Gyula sejti, hogy a múlt század elejére már rögzült
Rákóczi-legenda hívei, akik mindenáron „egyedül hazaszeretetből táplál
kozó, földönfutó szabadsághősnek” akarják látni és láttatni a fejedelmet,
föl fognak zúdulni az efféle észrevételek miatt. Épp ezért idézetünket azon
nal mentegető mondatokkal egészíti ki: „Az emberek érzékenysége akkor
nem volt ilyen dolgokban annyira kifejlődve, mint manapság. Csak a XIX.
század francia és német érzékenysége és romantikája fejlesztette ki a köz
tudatot, hogy a tánc és mulatozás sorscsapások lesújtása idején szentségtörés.” Hiába próbálja azonban elejét venni annak, hogy magára haragítsa
a Rákóczi-kultusz frázispufogtató képviselőit. Könyvét óriási fölzúdulás
kíséri, Rákóczi emlékének meggyalázásával vádolják, úgyhogy végül Mit
vétettem én? Ki gyalázta Rákóczit? címmel külön könyvben kénytelen vá
laszolni a vádaskodásokra.

letesen sem a felmenőiről, sem a hallomásból ismert eseményekről, s a
„gonosz” Thökölyt kivéve nem mond ítéletet másokról. Ennek ellenére
a kora gyerekkortól a törökországi évekig ívelő Vallomások az önélet
írás minden ismérvét fölmutatja, még ha nem tévesztjük is szem elől,
hogy a kronologikus rendben előadott életrajzi anyagot lépten-nyomon
áhítatos, „időtlen” elmélkedések törik meg, azt a benyomást keltve,
mintha élete vallomásos átértékelése során Rákóczinak lélekben ismé
telten föl kellett volna töltődnie, hogy az előtte tornyosuló akadályokat
elhárítva továbbléphessen.
A mű szerkezete tehát azonos rendezőelvek érvényesüléséről tanús
kodik, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy az elbeszélői nézőpont,
magatartás is mindvégig azonos. A változásra érdekes módon az elbe
szélő és az olvasó relációjában figyelhetünk föl. Az első oldalak egyi
kén Rákóczi nyomatékosan kiemeli, hogy nem az emberekhez szól,
„hanem tehozzád, ó, Istenem, szívek és vesék vizsgálójához, ki ezeket
mindnyájunknál jobban tudod”. A megszólított kizárólagosítása, amel
lett, hogy a bensőségesség legintenzívebb fokát jelzi, egyúttal mélyen
paradoxális is, hiszen a mindentudó Istennnel való párbeszédeléshez
sem papírra és ceruzára, sem pontosan megszerkesztett barokkos kör
mondatokra nincs szükség. Ezt persze maga Rákóczi is tudja, s így
lépésről lépésre utat nyit az olvasó felé. Előbb azt emeli ki, hogy mégis
az olvasóknak, mégpedig az isteni gondviselés csodálóinak fog írni,
„hogy lássák és bámulják annak nagyságát, és tanulják meg rábízni
magukat”, majd később, a már Törökországban papírra vetett második
könyvben, tovább szélesítve a virtuális olvasók körét, a mű „minden
olvasó”-járól szól, a harmadik könyvben pedig azon tűnődik el, hogy
olvasói közül egyesek nyilván vele okoskodnak majd, mások kineve
tik, megint mások pedig csodálkozni fognak azon, amit ír. Ez a nyitási
folyamat, mondanom sem kell talán, közvetve arra utal, hogy az alatt
a néhány év alatt, amíg a Vallomásokon dolgozott, Rákóczi, részben
legalábbis, visszahátrált a világi élet, a szerepszemélyisége felé.
A félfordulat első jeleivel az első könyv utolsó lapjain találkozunk,
ahol Rákóczi csaknem örvendve mondja el, hogy föl kell függesztenie
vallomástevő munkáját. A gondviselés ugyanis elszólítja őt grosbois-i
magányából, s arra buzdítja, hogy újítsa föl a szabadságharc „színjátéká”-t. E föladat elől nem tud, nem is akar kitérni, bár sejti, hogy a
segítséget ígérő törökökkel való szövetkezés az álnokság, fogság, bör
tönök, vérpadok, szegénység, sebek és a szerencsétlenség minden faj
táját fogja eredményezni. Majd végül, a zárósorokban, újra felállítja
a már ismert oppozíciót. Kiemeli, hogy az Úr előtt „hamu és féreg,

és minden bűnös közül a legbűnösebb”, ugyanakkor azonban a mér
leg másik, világi perspektívából szemlélt serpenyőjébe ezúttal összes
rangját és címét is belehelyezi: „a Szent Római Birodalom fejedelme,
a te kegyelmedből Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura és
a székelyek grófja, Munkács és Makovic hercege, Sárospatak, Tokaj,
Regéc, Szerencs és Ónod, Somlyó és Lednice örökös ura” .
Első pillanatra úgy tetszhet, hogy Rákóczi meditációiban ezen a
ponton érvényét veszti a hiúságok hiúsága minden a nap alatt fölisme
rés, pedig nincs egészen így. Idézett könyvében Szekfű Gyula körül
tekintően világítja meg, hogy a megtért Rákóczi a világi élet minden
gyönyörűségéről le tudott mondani, az erdélyi fejedelemségről azon
ban nem. Lelkében erős gyökeret vert a vágy, hogy „őseinek fejedelmi
székébe üljön”, ezt a vágyat azonban még Grosbois-ban sem vallotta
be magának, hiszen „már annyira hatalmába kerítette lelkét, hogy je 
lenlétét és uralmát” észre se vette, következményeit természetesnek
tartotta, olyasvalaminek, amit „még a legszigorúbb lelki bíró előtt sem
kell többé szégyenlenie” .7
Annál kevésbé, tenném hozzá, mert ezt a lélek mélyére szorított,
csaknem öntudatlan vágyat két mozzanat is élesztgeti bensőjében.
Egyfelől a „Marosvásárhelyt megült országgyűlés” életre szóló em
léke, amikor is beiktatása alkalmából Krisztus képmása előtt, kezét a
„szent evangéliumra téve” megesküdött, hogy a fejedelemségről a hoz
zá hű rendek beleegyezése nélkül sohasem fog lemondani. Másfelől
rejtett vágyát a fejedelmekről alkotott nézete is erősíti. A fejedelmet
ugyanis Isten fölkentjének, kiválasztottjának tartja, aki éppúgy legelte
ti és őrzi nyáját a földi dolgokban, mint a papok a lelkiekben. S mivel
Isten a „szegények, elhagyatottak és árvák, özvegyek és megtiprottak
atyjává” tette, bűneinek tetézése nélkül a fejedelem nem lehet hűtlen
eleve elrendelt szerepéhez.
A vallásos színezetet nyert világi vágy és a befelé figyelő transzcen
dens áhítat természetesen újra meg újra konfrontálódik Rákóczi eszmélkedésében, s olyan válsághangulatokat indukál, amelyek messze
túlmutatnak a mű korábbi belső vitáin. Különösen a harmadik könyv
ben, amelyet már reményvesztetten kezd el írni Jeniköjben. A porta
homályos ígéretekkel hitegeti, Orléans-i Fülöp hercegtől, a régenstől
üzenet érkezik, hogy az osztrák császárral kötött barátság folytán nem
térhet vissza Franciaországba, a cártól és udvarától idegenkedik, s rá
adásul a feleségét is kitoloncolják Lengyelországból. M indennek alap
7 1. m. 52., 55., 56.

ján akarva-akaratlanul meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy most
már élete végéig a törökök „sötét országsában fog maradni.
A világi vágy és a kegyes meditáció belső küzdelmét tehát életkörülményei is fokozzák. Rákóczi most már, szinte a kétségbeesés
határán, azt panaszolja föl Istennek, hogy ha nem tartja meg a termé
szetfölötti állapotban, a szellemi tárgytól óhatatlanul vissza fog térni a
látható, megfogható és a természetét gyönyörködtető tárgyakhoz. Ettől
való félelmében egy helyt fölteszi a kérdést: „Vágy taplója, meddig le
selkedsz rám? Ó, testi élet, miért igyekezlek megtartani téged?” Másutt
így fohászkodik: „Add meg tehát, hogy tehessem, amit nem akarok, és
ne akarjam, amit megtehetek.” Megbolygatottságának, válságérzeté
nek szélső pontjait pedig önnön méltánytalanságának hangsúlyozásá
val érzékelteti: „Te oltalmazol engem, és befedsz szárnyaddal, én azon
ban még most sem hagyok föl hántásoddal [...]. Te megoltalmazol, én
megbántalak, te melengetsz, én viszonzásul rúgok.” Voltaképpen ezek
az „igazi egzisztenciá”-t féltő, határhelyzetet jelző rianások teszik pá
ratlanul vonzóvá a vállalkozás harmadik könyvét.
„Ő is ember volt, nem maradt tőle idegen semmiféle emberi érze
lem, nem az emberi lemondás mélasága sem” - állapítja meg találóan
Szekfű Gyula.8Az ő is ember volt formulához azonban nyomban hozzá
kell tenni, hogy ember voltának ellentmondásos összetevőit Rákóczi
meg is merte nevezni, amire csak az igazán nagyok képesek. Éppen
ezért a mostanihoz hasonló évfordulókon, amikor újra lobognak a fel
kelés piros zászlói, vonulnak a nyalka kurucok, s idehallik a nyertes
és vesztes csaták zaja is, Rákóczi emlékét idézve nemcsak a nagy
ságos fejedelemre, hanem a Vallomások írójára is emlékeznünk kell.
Egyébként könnyen eltévedhetünk a történelmi tények, külsőségek és
kulisszák között.
(2003)

* I. m. 336.

KOSSUTH-KÉPEK XX. SZÁZADI
IRODALMUNKBAN

A nemzet emlékezetében intenzíven élő történeti személyiségek
nemigen alkalmasak arra, hogy irodalmi művek meggyőző szereplőivé
váljanak. Minthogy az író általában kerülni kívánja az életrajzi próza
szokványos megoldásait, szabadon válogat a rendelkezésre álló tények
közt, s koncepciójának megfelelően olyan portrét rajzol választott hő
séről, amely kisebb-nagyobb mértékben elüt a történeti kutatások ered
ményeként róla megalkotható képtől. Ha viszont e „csapda” elkerülése
céljából az eszményítő szájhagyomány mellett marad, legfeljebb né
hány újabb vonást kölcsönözhet annak a sztereotip szobornak, amelyet
nagygyűlések buzgó szónokai szoktak fölmutatni az egybeverődő tö
meg előtt. Ennek ellenére az igazán kimagasló történeti személyiségek
mégis utat törnek maguknak az irodalom felé, hiszen egy-egy sorsfor
dító pillanat vagy időszak megragadása nélkülük csaknem lehetetlen.
Közéjük tartozik természetesen Kossuth Lajos is, akinek alakja több
múlt századi írónk képzeletét foglalkoztatta. A róla (is) szóló művek
közül ezúttal háromra vetnék pillantást.
(A prekoncepció hatalma) A harmincas években Móricz Zsigmond
parasztszemlélete gyökeresen megváltozik. Miután megismerkedik
Papp Mihálynak, tiszaháti rokonának életével, ráeszmél, hogy új úton
kell indulnia. „Hirtelen elmúltak a fantázia játékából, a terméketlen
és legtöbbször meddő ábrándozásokból született írások” - vallja meg,
majd hozzáfűzi: „Itt megjelent előttem egy darab élet. Vágy támadt
bennem, hogy megismerjem, megértsem és lerögzítsem ezt az életet,
amely voltaképpen az egész magyar világnak leghűbb és legbiztosabb,
ezeréves alapja: egy paraszt élete.” 1Nyomban hozzá is fog A boldog em
ber írásához, pontosan érzékeltetve mindazokat a lehúzó, gúzsba kötő
körülményeket, amelyek a századvégi és korabeli tiszaháti parasztságot
társadalom alatti helyzetbe taszították. A megkezdett sort néhány évvel
1 Móricz Zsigmond: A boldog ember. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó,
1974. 8.

később a Betyárral folytatja, amely romantikus és naturalista eszközök
elegyítésével úgyszintén a századvégi parasztság kiszolgáltatottságát
állítja középpontba, majd elkészül az Árvácskával is, ezzel a különös
vádirattal, „ahol már nincsenek vádlottak, százados törvények végzik
őrlő munkájukat, százados mérgezettség érleli gyümölcsét, már senki
sem felelős, sem fent, sem lent, talán az égben sem”.2
A harmincas években Móricz Zsigmond tehát mind határozottab
ban a szegényparasztság felé fordul, ugyanakkor azonban esztétikai
eszmélkedése is változik. Meggyőződésévé lesz, hogy igazi értékek
csakis népi gyökerekből sarjadhatnak. Ez okból Magvető című antoló
giájából kihagyja pl. Kiss Józsefet és Szép Ernőt, Szabolcska Mihályt
viszont szerepelteti, mert úgy találja, hogy az előbbiekkel szemben kö
zel áll a magyar szellemiséghez.
A magyar eposz című esszében3 talán ennél is tovább megy. Itt
már nemcsak az író származását, hanem témáinak tősgyökeres népi
karakterét is alapvetően fontosnak tartja. Fájlalja, hogy Arany János
az igazi „népi hős”, a „molnárlegényből lett fővezér és föúr” Kinizsi
helyett Toldi mellett döntött, aki az „oligarchia k o rcsa ik én t „semmit
sem tudott adni a nemzeti öntudatnak”. Élet és irodalom relációi tehát
megbomlottak Móricz gondolkodásában, az élet, a népi élet abszolút
értékké vált számára, amiről esszéjének néhány további kitétele is ta
núskodik. „Rákóczi csak az iskolák által megcsinált epikai alak: de
a kuruc szegénylegény az élet hőse” - szögezi le, hogy aztán a „ma
gyar epikai galéria” számbavételének ebben a szakaszában hasonló
képp vessen árnyékot Kossuthra is: „Kossuth Lajos szintén kizárólag
az intelligencia által nagyra növesztett fényfolt. A népnek legföljebb a
szegénylegény, aki vándorolni mén.”
Valójában ugyanezt a nézőpontot kísérli meg érvényesíteni a trilógiá
nak tervezett Rózsa Sándor-regények második kötetében is. A Rózsa
Sándor összevonja szemöldökét, mint ismeretes, 1848-ban játszódik,
s meggyőződéséhez híven Móricz „alulnézetből” kívánja láttatni az
eseményeket. „A magyar revolúciót, a magyar dicsőséges forradalmat
két név hajtotta végre: Petőfi Sándor, meg Rózsa Sándor” - közli tehát
csaknem axiomatikusán, meghökkentő elképzelését azonban nem tudja
hitelt érdemlőn realizálni. Egyrészt Rózsa Sándort igyekezete ellenére
sem tudja a forradalom középpontjába emelni, másrészt viszont a for
2 Halász Gábor: Változatok egy népdalra. In: Tiltakozó nemzedék. Budapest,
Magvető Könyvkiadó, 1981. 679-680.
3 Móricz Zsigmond: Tanulmányok I. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó,
1978. 958-960.

radalomnak a betyár perspektívájától idegen főszereplőit elhanyagolja,
olyannyira, hogy azok a regényben „csupán egy-egy anekdota szűkös
cselekményét vonzzák, bábok inkább, marionettek, mintsem sokolda
lúan jellem zett alakok”.4
Kossuth Lajos esetében hatványozottan így van. Amikor 1848 már
ciusában a független, önálló minisztérium ügyében a Burgban jár, s a de
rék bécsiek úgy találják, hogy „oly szép szavakat használ, mint Schiller
Frigyes”, s a „hangja jobban gyújt, mint Beethoven minden muzsikája”,
Móricz szükségesnek látja megjegyezni, hogy „Kossuth itt látnok volt,
de nem a szabadság védője és a forradalmak apostola”. Államférfi csu
pán, aki a „végrehajtás irányvonalai által” korlátozta magát. Később,
amikor a Titelen gyülekező szerb seregek már Szegedet veszélyeztetik,
Kossuth „örökre feledhetetlen beszéd”-et tart a városbelieknek. A be
szédet Móricz rekonstruálja, de oly módon, hogy szerzői kommentá
rokkal szakítja meg. Alighanem túlzás azt állítani, hogy ezzel az eljárás
sal „mint számítóan színészkedő szónokot”5 mutatja be Kossuthot. Az
azonban mégis vitathatatlan, hogy a beszéd és a szerzői kommentárok
kollízióban vannak egymással, azt a benyomást keltve, hogy Móricz itt
is látszat és valóság szembeállításával próbálja problematikussá tenni
Kossuth alakját. Vagy gondoljunk arra az úgyszintén szegedi epizódra,
amikor Rózsa Sándor mintegy száznyolcvan betyár élén a szabadságharc zászlaja alá vonul. Kossuth egykedvűen nézi őket az ablakból, ki
se megy az erkélyre, nem kívánja maga elé őket: „Már hallotta a szegedi
urak véleményét, hogy ők csak felkötve szeretik a betyárt. Epizód ez,
Szeged maga tízezer embert ád a hazának. Ez meg csak százötven-két
száz lehet.” Ezt a csaknem cinikus közönyt semmi sem igazolhatja, még
ha nem tévesztjük is szem elől, hogy Móricz épp ebben az epizódban s
épp Kossuth elutasító viselkedése révén kívánta Rózsa Sándort a sza
badságharccal való meghasonlás útján elindítani. Nem, mert korábban
maga Kossuth ad amnesztiát a betyárnak, s bízza meg Jókait, hogy sür
gősen vigye meg neki a hírt. Számít rá tehát, a vészhelyzetben azonban,
amikor minden emberre szükség volna, elnéz fölötte.
Félreértés ne essék, nem azért halvány és zavart keltő Móricz
Kossuth-képe, mert hiányoznak róla az eszményítés árnyalatai. Isme
retes, hogy Kossuth a negyvenes évek elején még merőben konzer
vatív nézeteket vallott, nagy hévvel védve a vármegye rendi formá
4 Ungvári Tamás észrevétele a Rózsa Sándor utószavában. Budapest, Magyar
Helikon, 1959. 781.
5 Nagy Péter: Móricz Zsigmond. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975.
526.

ját, hogy 48-49-ben több téves döntést hozott, nem ismerve föl pl. a
megoldatlan kisebbségi kérdés súlyát, s csak az emigrációban jutott az
eszmei letisztulásnak arra a fokára, ahol sokan mindig is látni szerették
volna. Móriczot azonban Kossuth eszmélkedésének alakulástörténete
nemigen foglalkoztatja, s így a regényalak végül is az abszolút értékű
népi életről kialakított prekoncepciójának áldozata lesz.
(Legendák közelében) Az 1953-ban írt Fáklyalángban Illyés Gyula
már főszereplőként lépteti föl Kossuthot, mégpedig azzal a Görgeyvel
szembeállítva, aki Vörösmarty Mihály emlékezetes átkozódó verse után
„emberöltőkön át programja volt a gyűlöletnek, az istentagadó nemzeti
keserűségnek, okozója annak, ha a pipaszár eldugult, vagy megbukott
a függetlenségi követ” .6 Ez a végsőkig lehatárolt Görgey, akinek helye
nyilván a dantei pokol legalján volna, ellenlábasként természetszerűleg
a közvéleményben és a népdalokban élő gáncstalan Kossuthot felté
telezi, már-már eszményi kiindulópontot kínálva valamely szocialista
realista mű megalkotásához. Illyésnek azonban érthetően esze ágába
se jut, hogy a Rákosi-diktatúra sivárnál is sivárabb körülményei között
angyalok és ördögök harcát örökítse meg - a rendszer híveinek örömé
re.7 Ellenkezőleg: ahol csak teheti, kikezdi és ellenpontozza mindazo
kat a közhelyeket, melyek a két alakhoz társultak az idők folyamán.
A darab jórészt 1849. augusztus 10-én, három nappal Világos előtt
játszódik. A második felvonásnak csaknem egészét kitevő szópárbaj
épp ezért a szabadságharc sorsának kérdése körül folyik. Kossuth kez
dettől fogva a harc folytatása mellett kardoskodik. Érzelmektől hevülve bizonygatja, hogy nincs minden veszve. Előbb a gerillaháború le
hetőségét villantja föl. „Ide-oda cikázva saját földünkön” kihúzhatjuk
a zord időt, sugallja, majd azt fejtegeti, hogy a háborút tán át kellene
dobni a határon, levonulni a Pó-alföldre, s Radetzky magyar ezredeit
megnyerve az ügynek - diadalmasan hazatérni. Miután efféle tervei
Görgey ellenvetésein rendre megtörnek, a csodákban való hitét nyomatékosítja, s Thermopülaira hivatkozva az „alkotó halál”, a teremtő
pusztulás gondolatát veti föl, hisz „egész nemzetünkkel meghalni nem
6 Krúdy Gyula: Görgey, a visegrádi remete. In: A XIX. század vizitkártyái.
Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. 113.
7 Ennek ellenére a műnek Zolnay Vilmos személyében mégis akadt kritikusa,
aki a darab zárójelenete kapcsán a sanda időszerűsítés eszközéhez folya
modott, megállapítva: „Már csaknem a mát: a szeretett vezetője köré gyü
lekező dolgozó népet idézi.” - Közli Szabó B. István A mérleg nyelve című
recepciótörténeti dolgozatában. In: Illyés Gyula. Budapest, Népművelési
Propaganda Iroda, 1972. 125.

is volna szenvedés tán”. Érzelmektől túlfűtött fantasztának mutatkozik
tehát, aki eszméiért a végsőkig elmenne. Vele szemben Görgey nem tud
eltekinteni az általa közelről ismert hadihelyzettől. Megújulón hang
súlyozza, hogy a kontinens két legerősebb nagyhatalmával harcolva
nem lehet lázképek után futni, hogy kaszásokra vagy „igék teremtet
te katonák”-ra nem lehet támaszkodni, hogy a „háború fő tényezője a
matematika”, hogy nem „piaci deszkákon járunk aktori meg hasonló
szerepet játszva, hanem a véres földön”, ahol a retorikai fennköltség
nek, a „lélekgyújtás”-nak immár nincs helye. Görgey magatartását te
hát józan, hideg ténytisztelet határozza meg, s így kettejük tusája kizár
minden kompromisszumot. S mert kizár, fölöttébb furcsa, hogy a drá
ma Kossuthja - percekkel azután, hogy fővezérré nevezte ki - így mi
nősíti monológjában az éppen távozott Görgeyt: „De csak katona volt,
hazafi már nem tudott lenni. Összetévesztette a seregét a nemzettel.
Zsoldos! Eljátszotta játékát, a történelem ilyen picinyre nyomja öszsze.” Kossuthnak ezek a ,jö v ő ”-böl érkező szavai teljes mértékben célt
tévesztenek. Hiszen ha tudta, hogy kivel áll szemben, miért nevezte ki
fővezérnek? Tán csak nem azért, kajánkodhatnánk, hogy a felelősség
áthárításával a történelmi bűnbak szerepét ossza ki Görgeynek? S ha
csakugyan így volt, mire kellene gondolnunk? Mindenesetre Illyés ezt
a szakadékot gondosan elkerüli.
Ettől függetlenül a két szereplő disputája csaknem azonos nagyság
rendű erők összecsapásáról tanúskodik. A „szív meg a kar”, az „eszme
meg a tett” küzdelme ez, s maga Kossuth is ismételten kiemeli, hogy
kettejüket egy munka elvégzésére szemelte ki a történelem, s ha össze
fognának, „egy új, egy szabadságszerető Napóleon feladatát” végez
hetnék el. Illyést tehát voltaképp ugyanaz a megfontolás vezérli, mint
a Tündérkert Móricz Zsigmondját évtizedekkel korábban. Ott Báthory
és Bethlen Gábor oppozíciója egyebek közt azt is érzékeltette, hogy ha
kettejük legjobb alkati sajátságai egy emberben egyesülhettek volna,
a tündérkert álma alkalmasint megvalósul. Illyésnél azonban az egy
mással küzdő erők kiegyenlítése végső fokon mégiscsak látszólagos,
dramaturgiai funkciójú csupán, ami a második felvonás egy-egy moz
zanatából szépen kitetszik. Míg Görgey hiúságát mélyen sérti, hogy a
fővezérség kapcsán Mészáros, Dembinszky és Bem neve is fölmerült,
s nem egy gesztusából arra következtethetünk, hogy a hatalmat ma
gáért a hatalomért kívánja megragadni, addig Kossuth patetikus haza
szeretetét föltétien altruizmus hatja át. „A hatalom koszorúja nekem
töviskorona” - fakad ki egy helyütt, mintegy előre sejtetve, hogy Illyés
utóbb merre fogja kibillenteni a mérleg nyelvét.

Erre az Utójátékban kerül sor, ahol a töviskorona dicsfénnyé vál
tozik. Bő harminc év telt el a szabadságharc bukása után, amikor egy
nyár végi napon a turini remetét felkeresi otthonában Józsa, aki a fegy
verletételt megelőző válságos napokban éjt nappallá téve szolgálta őt
Aradon. Illyés úgy intézi a dolgot, kissé olcsó fogásnak látszik ez, hogy
a látogatás során a házigazda s vendége ne ismerjen egymásra. Erre
egyrészt azért van szüksége, hogy a magyar népet szimbolizáló Józsa
feszélytelenül beszélhessen múltról és jelenről, másrészt pedig azért,
hogy a legvégül mégiscsak bekövetkező egymásra ismerés jól ülő po
énként hathasson. Józsa meséje nyomán, melyet Kossuth csak ritkán
tör meg, kiderül, hogy Görgey csakugyan rongy ember. S miközben
definitíve rákerül az árulók mocskos gúnyája, Kossuth alakja egyre in
kább felmagasztosul. Az előítéletek, a legendák világába érkezünk te
hát, pontosan oda, ahonnan Illyés, legalább részben, távolodni próbált
a súlyos érveket és ellenérveket fölvonultató második felvonásban.
(A legendák ellensúlyozása) Érdekes módon Németh László úgy
szintén az ötvenes évek első felében írta meg Az árulót, amely már
címével sejteti, hogy az Illyés felvetette kérdéseket Görgey felől fogja
kiélezni. S csakugyan, már a dráma expozíciója Klagenfurtba vezet,
ahol Görgey a császár kegyelméből száműzetésének napjait tölti, nem
sokkal a fegyverletétel után. Csaknem egymásnak adva a kilincset, ma
gyarországi látogatók keresik föl, s a társalgások középpontjába rövid
úton újra meg újra az árulás kerül. Azokat a hazulról érkező pletykákat,
melyek szerint a fegyverletételért kapott kincseken ül, s állandó gyors
futár já r közte és a pétervári Téli Palota közt, fanyar iróniával utasítja
el, amikor azonban hírét hozzák, hogy a bajtársait, akik alatta harcol
tak, kivégezték, megrendül, s a maga számára is létfontosságúvá válik,
hogy áruló volt-e vagy sem. Innentől fogva vendégeivel megosztott
reflexióiban mind gyakrabban hangzik el Kossuth neve. Mivel a végső
igazságok igen távol állnak tőle, Kossuth szerepére és jelentőségére
sem tud egyoldalúan tekinteni. Bár a viddini levélben Kossuth „elta
posta”, a volt kormányzó erényeit és hibáit mindig egyszerre kívánja
szem előtt tartani. „Legtündöklőbb elméjű ember”-nek látja, aki azon
ban nem maradt ki a „nagy légvárcsináló nemzeti tehetségből”, sőt,
„lángelméje ebben is fölülmúlta a legfeszélytelenebb képzelmü halan
dókat”. Akárha Goethének azt az aforizmáját parafrazeálná, amely sze
rint a zseni abban különbözik a mindennapi halandótól, hogy nagyob
bak az erényei, de a hibái is, Kossuthnak a szabadságharc alatt hozott
téves döntéseit „erényei túlsúlyából” magyarázza. Szemléletének am
bivalenciáját még az olyan kényes kérdések tekintetében is megőrzi,

amilyen pl. az, hogy hazudik-e Kossuth. Hazudik, persze hogy hazu
dik, bizonygatja, de „ezt nem úgy kell érteni, hogy nem hiszi azt, amit
mond. Ő úgy hazudik, mint az asszonyok, akikben az érzelem elborítja
az elmét, s tényként állítják, amit kívánnak, s képzeletük ugyané ha
tásra, mint emlékezet működik”. Emiatt az ösztönös érzelmi beállított
ság miatt nem tudhatjuk, mint ahogy nyilván maga Kossuth sem tudja,
hogy „mit miért tett, miben hitt, s miben tettette a hitet” .
Németh László Görgeyje azonban nemcsak Kossuthot próbálja kri
tikus tárgyilagossággal szemlélni, hanem önmagát is. Amikor István
öccse afelől faggatja, mi volt Kossuth „morál fölé helyezett” zsenije
előtt, megvallja, hogy bizony „akadékoskodó árnyék” csupán, amely
től tartani kell. Eszébe jutott az esze, s attól fogva Kossuthban nem
látott mást, csak az esztelenséget. Hadügyminiszterként megfordult a
fejében, hogy elszigeteli, kiszorítja a seregből Kossuth híveit, őt magát
pedig elfogatja. Öccse helyeslő közbeszólására azonban nem kis ön
kritikával így folytatja: „Szörnyű lett volna... Ez is irtózatos... de az
még irtózatosabb lett volna. Akkor láttam volna m eg... milyen vacogó
kis dolog a történelemben az ész. A nemzet egy éjszaka alatt kihűlt
volna alattam.” Ez a józan nyitottság képesíti Görgeyt arra, hogy ma is
megfontolandó választ adjon a kérdésre, miért is kellett árulóvá válnia
a közvélemény szemében: ha a „magyar olyan nagy, mint az angol,
vagy olyan karakteres, mint a holland vagy a svájci - a Világos utá
ni csapásban találta volna meg feltámadásához a serkentést. Annak a
népnek azonban, amely az ellenállásra csak úgy volt képes, hogy az én
barátom (Kossuth ti. - U. Cs.) legyőzhetetlenségéről s a világkonstel
lációk gyors kedvezéséről meggyőzte: az bukásában csak úgy őrizheti
meg önérzetét, ha tovább hisz ebben a legyőzhetetlenségben. S ezért
kell Görgey Artúrnak árulónak lenni” . Találó meglátás: a közelmúltban
magunk is tapasztalhattuk, hogy a mitikus nemzettudat pontosan így
működik.
Mindazonáltal önként adódik a kérdés, mi képesíti Görgeyt arra,
hogy mintegy madártávlatból szemlélje a csak tegnap megtörténteket.
Annyira megrendült volna, hogy akarva-akaratlan evangéliumi min
dent megértés kerítette hatalmába háborgó bensőjét? Véletlenül sem.
Felülemelkedését az igazságról való gondolkodása biztosítja. Már az
István öccsével folytatott beszélgetés során arra hívja föl a figyelmet,
hogy az „igazság nagyon bonyolult dolog”, „nem jó túlságosan cirógat
ni: visszarúg, mint a makrancos ló” . Később viszont, most már tréfál
kozás nélkül, így szól volt adjutánsához: „S az igazság szürke, sokágú,
nem olyan rikító, mutatós, egyszerű, mint a hazugság. Hogy megint

egy görgeyzmust mondjak, a hazugság sokkal jobban hasonlít az igaz
sághoz, s ahhoz, amit az emberek az igazságtól várnak, mint maga az
igazság.” Görgey tehát tisztában van a virtuális, teljes mértékben el
nem érhető igazság természetével, ám ennek ellenére meggyőződése,
hogy földerítéséről lemondani nem szabad, hisz a lemondás az értelem
elsötétülését eredményezné. Egyet kell tehát értenünk azzal az iroda
lomtörténészi megfigyeléssel, miszerint Az áruló Görgeyje a megszo
kás ellen lázad, amely Jobban szereti az illúziót, mint a valóságot,
eltussolja a hatalom, a történelem tévedéseit-bűneit, mert úgy véli, ha
felszínre kerülnek: megrendül a nemzet önbizalma; s közben a nemzeti
önbizalmat éppen a valóság tényeinek tagadásával roncsolja szét” .8
Ez azonban csak az érem egyik oldala. Ha ugyanis valaki fölismeri
a sokágú, viszonylagos, nemegyszer közhelyekkel, tévhitekkel, legen
dákkal elfedett igazság kutatásának jelentőségét, okvetlenül el fog zár
kózni minden olyan közéleti szereptől, amely a sokágú igazság háttér
be szorulásának nem mindennapi kockázatával jár. Esetünkben ez azt
is jelenti persze, hogy ha Kossuth a fentebbi „görgeyzmus” jegyében
eszmélkedett volna, korántsem valószínű, hogy ma születése kétszázadik évfordulójának megünneplésére készülődhetnénk.
(2002)

* Sándor Iván: Németh László üdvtana. Budapest, Gondolat, 1981. 210.

CSUKA ZOLTÁN, A VAJDASÁGI MAGYAR
IRODALOM „ÖRÖK KOVÁSZA”

Mai távlatból már Csuka Zoltán gyerekkora is jelképesnek lát
szik. Zichyfalván, a bánáti sváb községben született, majd rövide
sen Óbecsére, Bajára, Szabadkára, később a románok lakta erdélyi
Topánfalvára, onnan Mohácsra, végül pedig, már az első világháború
alatt, Pécsre került. A család mindennapjai tehát a megmozgatottság
jegyében teltek, miközben Csuka Zoltán csaknem észrevétlenül a tör
ténelmi Magyarország népi tarkaságával ismerkedett.
Élete alkonyán legszívesebben Szabadkára emlékezett, hiszen az ott
töltött évek az eszmélkedés időszakát jelentették számára. Képzeletét
nemcsak a „hatalmas, kéttornyú” Teréz-teniplom, a Palicsi-tó, a piros
villamos, a vasútállomáson dohogó mozdonyok ejtették rabul, hanem
a bunyevác népviselet is, Raka néni szatócsboltja, ahol az első szerb
szókat tanulta, az országos vásárok, melyeken buggyos nadrágban,
fejükön piros fezzel, messziről érkezett bosnyákok sétáltak fel és alá
a díszes sátorok között. így aztán a negyvennyolcas szellemben ne
velkedett gyerek korán ráeszmélt és természetesnek tartotta, hogy tér
ségeinken különböző népcsoportok, kultúrák, szokások élnek egymás
mellett, egymásra hatva.1
Tévedés lenne azonban föltételezni, hogy 1921 augusztusában, a
Pécs-Baranyai Szerb- Magyar Köztársaság bukása után a gyerekkor
hívószava csábította az újonnan megalakult Szerb- Horvát-Szlovén
Királyságba. Csuka Zoltán akkor már az avantgárd törekvések elkö
telezett híve volt, s ha több ezer társával a legrövidebb úton Eszék
felé távozott az országból, ezt nem azért tette, mintha a Vajdaságtól
irodalmi tervei megvalósulását remélte volna. Akár annyi más fiatal
magyar író, ő is Párizsról álmodott, s abban a reményben telepedett
le Újvidéken, hogy hamarosan meg fogja kapni az osztrák vízumot.
1Az életrajzi adatokat, itt és a későbbiekben is, Csuka Zoltán „ Mert vén
Szabadka, áldalak... "című önéletírásából merítettem. Szabadka, Élctjcl, 1971.

Minthogy azonban a vízum egyre késett, ideiglenes ott-tartózkodása
tizenkét esztendőre nyúlt. Tizenkét olyan esztendőre, melynek során
ténykedése messzemenően kihatott a vajdasági magyar irodalom két
háború közötti korszakának alakulástörténetére.
Amikor a Vajdaságba érkezik, a jugoszláviai magyarság Pesttel való
kapcsolatai mindinkább gyengülnek, majd átmenetileg meg is szakad
nak, s csak nehezen, kerülőutak, ismétlődő kudarcok árán konstituálódik az irodalmi élet. A már korábban sikereket elért írók tanácstalanul
figyelik a fejleményeket, s valójában el sem tudják képzelni, hogy ezen
az elszakadt tájon eredeti magyar irodalmat lehetne és kellene teremte
ni. Noha az inercia törvénye szerint tovább alkotnak, szemük előtt vál
tozatlanul az anyaország irodalma lebeg, amelyhez tartoztak, vagy hit
ték, hogy tartoznak. Ugyanakkor a jugoszláv királyságba emigrált írók
és újságírók sem kutatják még a vajdasági irodalom megalapozásának
lehetőségét, hisz városainkat és falvainkat vagy véletlen állomáshe
lyüknek tartják, vagy pedig, gyökértelenségüket felszámolandó, a ha
tárokat nem ismerő, egyetemes irodalom eszményére esküsznek. így
aztán a húszas évek elején fogant vállalkozások jórészt elszigeteltek is
maradnak, egymástól eltérő eszmei magatartást és ízlést képviselnek,
anélkül, hogy a kezdeményezők olvasóközönségünk struktúráját, kul
turáltságának fokát, igényeit ismernék. S a helyzetet csak bonyolítja,
hogy a Vajdaságot még értelmiségi körökben is hagyománytalannak,
anyagiakban bővelkedő, ám szellemiekben szegény, már-már Istentől
parlagnak teremtett tájéknak tekintetik, ahol igazi értékeket csakis em
berfeletti erővel és áldozatkészséggel lehet létrehozni, mindennemű
biztosítéka nélkül annak, hogy az ugar nem szívja-e föl őket nyomtala
nul. Ezekre az első évekre hatványozottan érvényes az a visszapillantó
helyzetkép, amelyet irodalmunk két háború közötti korszakáról, pesti
perspektívából, Schöpflin Aladár rajzolt: „Nem voltak sokan, magyar
írók, többnyire fiatal emberek, egy-két ügyvéd, orvos, magántisztvi
selő, egy kis csoport újságíró, és még kevesebb volt a közönségük.
Hazulról, az anyaország közönsége részéről nem kaptak jóformán
semmi támogatást - ki tartotta számon idehaza, Budapesten, hogy mit
csinálnak, hogyan küzdenek a Délvidék magyar írói? Lapjaink alig
nyitották meg előttük hasábjaikat, és egy esetet sem tudnék felhozni,
hogy magyarországi kiadó délvidéki író könyvével lépett volna a nyil
vánosság elé. Magukra hagyottan dolgoztak, azzal a szívóssággal, ami
vel csak az irodalom megszállottal tudnak dolgozni, akár van szavukra
visszhang, akár nincs.”2
2 A délvidéki magyar írók. Nyugat, 1941. 7. 503.

A magára hagyatottság, bizonytalanság és kényszerű tétovázás
körülményei között az irodalmi munka három gócpontban éledt meg
erőteljesebben. Az egyik Szabadka, pontosabban a Bácsmegyei Napló.
amely már újraindulásakor, 1920-ban irodalmi rovatot nyit, s egész sor
feltörekvő új erőt és emigráns írót von műhelyébe, különösen az első
periódusban; a másik Becskerek, ahol a városi értelmiséget tömörítő
fiatalok egy csoportja megindítja a rövid életű Renaissance, majd a
Fáklya című folyóiratot; a harmadik pedig Újvidék, ahol Csuka Zoltán
lát hozzá a vajdasági avantgárd megszervezéséhez.
Csuka Zoltánban ekkor még volt valami annak a Fabrizio dél
Dongónak a magatartásából, aki ott bolyong a Waterlooi csatatéren,
ám fogalma sincs róla, hol is van tulajdonképpen. Felfűtött „expresszi
onista lokomotívként” érkezett tájunkra, s mintha észre se vette volna,
milyen áldatlan körülmények közé került, buzgón kiáltó verseket sor
jázott, és töretlen hittel fogott hozzá a szervezőmunkához. Már 1922
tavaszán elindítja Úí című aktivista folyóiratát, melynek programadó
cikkében leszögezi: „Nem pántoljuk megmerevedett paragrafusokba az
utunkat! Nem ragadunk meg a tegnap marasztó mézeskalácsainál, és
nem nyikorgunk tavaszi hangulatokról! Művészetet adunk: az élet kris
tályokba szökkenéseit! Magunk adjuk: az embert! Nem értünk egyet a
dogmákat habzsolókkal, az embert vallások és pártokba abrincsolókkal. Sem a tegnaposokkal, sem a mai üzletből forradalmat vonítókkal.
Sem pártok, sem vallások fizetett papjai nem vagyunk!”
Csuka Zoltán és munkatársai azonban nem csupán a régi, avítt, ide
jét múltnak látszó hagyományoktól fordulnak el, hanem, a bezárkózás
veszélyét fölismerve, a nemzeti és kisebbségi karakterű irodalom ápo
lásától is. „Poliglott területen élünk - hirdetik - : itt kétszeresen szük
ség van a mi nemzetfölöttiségünk megdemonstrálására. Nem magyar
kultúrát adunk, de kultúrál magyar nyelven! S művészet és kultúra ma
már nemzetfölöttiek, és az egyetemes irány felé haladnak!”3
A megdemonstrált nemzetfölöttiség jegyében Csuka Zoltán kap
csolatot teremt a szerb és horvát avantgárd orgánumaival, és vajdasági
szerzők mellett, már az Út második számától kezdődően, egész sor
írást publikál Drágán Aleksiétől, Milán Dedinactól, Boško Tokintól,
Stanislav Vinavertől, Rade Drainactól és másoktól. A képzőművészet
tekintetében úgyszintén a legújabb törekvések képviselőit részesíti
előnyben: mümellékletet tesz közzé többek között Sava Sumanoviétól,
'Program. In: Márciusi zsoltár. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1973. 172—
173.

Mihajlo Petrovtól, Mattis-Teutsch Jánostól, George Grosstól, de emel
lett képzőművészeti propagandát is kifejt, hiszen már a harmadik szám
ban „expresszionista és aktivista” levelezőlapok kiadását hirdeti. Nem
véletlen hát, hogy Kassák Lajos nyílt levélben köszönti az Út embereit,
kikben a M a írógárdája „nem hasonlóságra nyesegetett fácskákat, ha
nem szabadon fejlett, önmagukat reprezentáló társakat” kapott.4
Az Út azonban, mint Bori Imre rámutat, „nem tudott jelentősebb
hatású mozgalommá válni, elsősorban heterogén szemlélete miatt, hi
szen szinte minden munkatársa más-más irányzatot követett és képvi
selt” . Ennek ellenére vitathatatlan érdeme, hogy „aktivista és türelmet
len szempontjaival megakadályozta, hogy a vajdasági irodalom azon a
szellemi szinten induljon”, melyet a háború előtti vidéki erők szavatol
hattak volna.5
A rendszertelenül megjelenő folyóiratot, olvasói érdektelenség és
pénzhiány miatt, Csuka Zoltán 1925-ben kénytelen megszüntetni, de
már a következő évben elindítja a Revü című hetilapot, amely színházi
cikkek mellett irodalmi jellegű írásokat is közöl. Ekkortájt barátkozik
meg Balázs G. Árpáddal, a Nagybányán és Prágában tanult festőmű
vésszel, aki, akárcsak ő maga, örökké úton van, kiállításokat szervez,
megpróbálja kialakítani a maga közönségét. Eldöntik, hogy keresztülkasul bejárják a Vajdaságot, felkeresik a magyar intézményeket, műve
lődési társaságokat, s a felgyújtott anyagot Vajdasági galéria címmel
könyv alakban publikálják. A szöveget Csuka Zoltán írja, Balázs G.
Árpád pedig portrékat rajzol hozzá.
A terv végül megvalósult, s fel kell tételeznünk, hogy a csaknem
egy évig tartó utazgatás, a helyi körülmények alapos megismerése
döntően hozzájárult ahhoz, hogy Csuka Zoltán most már a vajdasági
magyar irodalom kibontakozásának lehetőségeit is latolgatni kezdte.
Ráeszmélt, hogy a hagyománytalanság, az olvasói tájékozatlanság és
igénytelenség, továbbá a kisszámú, eltérő világnézetet valló író széthú
zása alapvetően gátolja az irodalmi élet vérkeringésének kialakulását,
ami annál lesújtóbb, mert dőreség lenne bármiféle társadalmi támoga
tásra számítani. Épp ezért a húszas évek második felében már a szétfor
gácsolt erők egyesítésére törekszik. Noha költészetében továbbra is a
világölelő expresszionista vers eszményének áldoz, szervezőként már
kisebbségi teendőket is vállal, s teheti, hiszen az avantgárd nemzetfö4 Az „ Út" embereinek. In: Márciusi zsoltár. I. m. 551-553.
5Az Út. In: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-1945. Növi Sad,
Fórum Könyvkiadó, 1968. 97.

löttiségétől ekkorra részben eltávolodik. Különös képlet alakul ki így,
amelynek összetevői látszólag kizárják egymást. Ha azonban jobban
belegondolunk, nem nehéz belátni, hogy éppen ez a kompromisszu
mokból sarjadt kettős magatartás tette lehetővé, hogy a vajdasági iro
dalomban az összefogás elve érvényesüljön; nemcsak a húszas évek
végén, hanem jórészt a következő évtizedben is.
A sajátos vajdasági irodalom megteremtésének gondolata 1928-ban
erősödik föl Csuka Zoltánban, amikor már a Képes Vasárnap című he
tilapot szerkeszti. Néhány társával arra az elhatározásra jut, hogy do
kumentumot ad a jugoszláviai magyar írásról, s e célból vállalja első
lírai antológiánk anyagának egybegyűjtését, amely Kéve címmel még
az évben meg is jelenik.6 Talán mert maga is tudja, hogy valójában
nem antológiáról van szó, hanem versek gyűjteményéről csupán, az
előszóban részletesen megvilágítja mindazokat az okokat, amelyek
a kötet közzétételét szükségessé tették. Fölhívja rá a figyelmet, hogy
az elvégzett munkát semmi esetre sem tekinti szerkesztésnek, sokkal
inkább kévekötésnek, széthullott és szertehúzó erők egybefogásának,
mert „időben és világszemléletben is más és másfajta életet élő embe
rek, értékkalászok egy könyv lapjaira való tömörítéséről” van szó. „A
vajdasági kultúra annyiszor elsiratott szikes talajáról gyűjtöttem össze
egy kévére való termést, kötöttem őket együvé és nyújtom át azoknak,
akik nemcsak nyelvükön, hanem a szívükön is viselik egy nép kultú
rájának ügyét” - folytatja, majd rámutat, hogy a formában, gondolko
dásban és írásmódban nagyon is különböző versek együttes kiadását az
indokolja, hogy a Vajdaságban a „maroknyi közönség nem bír el még
egy irodalmi lapot sem, nemhogy elbírná azt, hogy irodalmi irányok
szelektálódjanak, és ellenségesen meredjenek szembe egymással” . A
kötet szerzői legyűrték hát hiúságukat, mert belátták, hogy az irodalmi
irányok elválasztó falánál is erősebb a közös veszedelem: a „vajdasági
közönség álmossága és sokszor bizony prűdsége is, amellyel itteni ér
tékeket nem akar észrevenni, csak azért, mert itt vannak, egy levegőt
szívnak velünk, és a mindennapi élet szürke harcaiban százszor talál
koznak egymással” .
A különféle irányzatokhoz tartozó költők egy akolba terelésekor
Csuka Zoltánnak természetesen az esztétikai mércéket is fel kellett la
zítania. „Az sem volt akadálya ennek a munkának - írja - , hogy az
egyik versíró talán bizonyos szempontból, irodalmi vagy egyéb meg
6 Kéve. Vajdasági költők antológiája. Egybegyüjtötte Csuka Zoltán. Növi Sad,
Képes Vasárnap, 1928.

ítélésből értékesebb, a másik kevésbé értékes, nem, a mi zsinórmér
tékünk csak az volt, hogy a vers, amely ebbe a kötetbe belekerül, a
legáltalánosabb költészeti szempontok kereteibe beleállítva megüsse a
mértéket, és tegyen hitet a szerzője mellett - vagy épp ellene.”
Az összeállítás szempontjaiból világosan kitetszik, hogy a Kéve el
sősorban művelődéspolitikai megfontolásból született, s így elég tarka
képet is kínál. Induló, ám máris megtorpant dilettánsokat, érzelmes, a
külső forma agyonhasznált eszközeit variálgató „századvégi” verselőket s az ember jövőjét fürkésző, lázongó, verseiket nemegyszer túlfe
szítő, de zaklatottságukkal felénk mutató avantgárd költőket egyaránt
fölvonultat. E fogyatékosságok ellenére mégis Csuka Zoltán előszava
az első hang, mint Herceg János hangsúlyozta már a negyvenes évek
elején, „amely népünk szívügyéül akarta elfogadtatni a délvidéki ma
gyar írók megnyilatkozásait, s amely egyes írók magánügyéből egész
vidékünk számára akarta kialakítani az irodalmat”.7
A társadalmi kérdésekkel is foglalkozó, gazdagon illusztrált Képes
Vasárnap szerkesztőjeként Csuka Zoltánnak sikerül elérnie, hogy az
olvasók minden szombaton hozzájussanak a budapesti rádió műso
rához. A lap példányszáma így rohamosan emelkedik, alig félév alatt
eléri a négyezret, s ez már nemcsak anyagi egyensúlyt, hanem nyere
séget is biztosít. Az örökmozgó Csuka Zoltán erre újabb terveket ko
vácsol: eldönti, hogy a hetilapban irodalmi mellékletet indít, amelyet,
ha a körülmények engedik, folyóirattá fejleszt. A szerkesztői teendőket
a vajdasági portól átvitt értelemben is fuldokló, szüntelenül kifino
mult szépségek felé menekülő, halk szavú Szenteleky Kornélra sze
retné bízni, ő azonban eleinte igencsak szabódik. 1928 májusában így
válaszol Csuka fölkérésére: „Örömmel és nyugtalansággal olvastam
végig levelét. Tervek! Perspektívák! Szinte diákos izgalom bizsereg
végig idegeimen, pedig bizony már régen volt, mikor világnézeteket
szerettem volna megdönteni egy forradalmi folyóirattal. Hitem sok se
bet kapott már azóta, merészségem, aktivitásom elbágyadt, lelankadt,
mint sebzett hársfaág. Nem tagadom: lennének terveim, akarásaim,
ábrándjaim, de félek építeni arra a talajra, melytől mindig menekülni
szeretnék: a valóságra. Ezért nem hiszem, hogy alkalmas lennék arra
a szerepre, amelyre Ön kiszemelt.”8Néhány újabb levél után azonban
7A délvidéki irodalom kisebbségi évei. In: A visszafért Délvidék. Szerkesztette
Csuka Zoltán. Budapest, Halász Irodalmi és Könyvkiadóvállalat, 1941. 109.
8 Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927-1933. Sajtó alá rendezte és beveze
téssel ellátta Bisztray Gyula és Csuka Zoltán. Zombor-Budapest, Szenteleky
Társaság, 1943. 69.

Szenteleky mégis kötélnek áll, s 1928 szeptemberében útjára indulhat
a Vajdasági írás.
A két háború közötti vajdasági irodalom talán legnagyobb paradoxona, hogy Csuka Zoltán és Szenteleky Kornél egymásra talált. Hiszen
létélmény, ízlés, magatartás dolgában már-már áthidalhatatlan szaka
dék választotta el őket egymástól. Nem véletlen, hogy amikor Csukát
a hetvenes évek derekán Szenteleky felől faggatták, még mindig a
kettejük közötti különbségeket emelte ki: „Szentelekytől sok minden
elválasztott. Elválasztott mindenekelőtt az, hogy széplélek volt, irodal
mi író, elefántcsonttoronyban élő, csak irodalomban és költészetben
gondolkodó literátor; én pedig mindennek ellenkezője. Az esztétikai
forradalom kérdésében sem tudtunk közös nevezőre jutni.”9 Hogy
mégis találkozhattak, annak magyarázatát egymás iránt tanúsított tole
ranciájuk mellett abban kell keresnünk, hogy Szenteleky, bár merőben
más pozícióból indult, a teendők megítélése terén csaknem egyidejűleg
ugyanodajutott, mint a Képes Vasárnapot, szerkesztő Csuka Zoltán.
Szentelekynél is elérkezett ugyanis a pillanat, amikor rá kellett esz
mélnie, hogy irodalmunkat összefogás nélkül nem lehet megalapozni,
s így a megképlő feladatok sokasága enyhítette ellenszenvét a hagyománytalan, tunya vajdasági tájjal szemben.
Szenteleky csaknem lírába átcsapó bizakodással indul a szerkesz
tői pályán, s eleve elzárkózik attól, hogy valamely irányzat, világnézet
vagy művészi hitvallás szócsövévé alakítsa a mellékletet. Ehelyett a vaj
dasági írók összefogásának, „kollektív megnyilvánulásának” eszméjét
hirdeti meg, s olyan orgánumot ígér, amely egyrészt „szabadon és fel
tétlenül helyt ad az értékes, komoly irodalmi alkotásoknak”, másrészt
„szoros és megértő kapcsolatot” keres a délszláv népek kultúrájával, de
odafigyel a kisebbségbe szorult „új magyar szigetek” törekvéseire is.10
Az eleinte vékonyka, széthulló füzetekben megjelenő Vajdasági
írás 1929 elejére folyóirattá erősödött, ám mielőtt a fedőlap emblémá
ján látható parasztfigura mélyebben a vajdasági humuszba mélyeszthette volna ekéjét, az ugartörés máris akadozni kezdett. Az 1929 janu
árjában életbe lépett királyi diktatúra megszigorította a cenzúrát, amely
az év nyarán elkobozta a folyóirat egy számát. Nem sokkal később
újabb lapelkobzásra került sor, s ezt a Képes Vasárnap anyagilag már
nem tudta elviselni: irodalmunk ismét folyóirat nélkül maradt.
9 Csuka Zoltán. Homyik Miklós interjúja. In: Szabálytalan napló. Újvidék,
Fórum Könyvkiadó, 1981. 171.
10 Elöljáró szavak. Vajdasági írás, 1928. szeptember 23.

Csuka Zoltán azonban ezúttal sem nyugodott bele a vereségbe.
„Mindent legyűrő fiatalságának” lázaival állhatatosan kutatta a meg
újhodás lehetőségét. A Vajdasági írás még nem szűnt meg végleg,
amikor az újvidéki Reggeli Újság kötelékébe lépett. „Útijegyzeteit,
színes írásait, alkalmi interjúit és nyúlvadászatokról szóló, terjedelmes
riportjait Zsongor álnéven jegyezte, közben pedig buzgón levelezett
Szentelekyvel” 11, és lassan megteremtette egy új irodalmi melléklet
megjelenésének feltételeit. Ennek első száma, Szenteleky szerkesztésé
ben, 1930 karácsonyán jelent meg A Mi Irodalmunk címmel, s egészen
1933-ig fenn tudott maradni. Minthogy azonban folyóirattá fejlesz
tésére nem volt mód, a Vajdasági írási nem pótolhatta. Épp ezért a
színfalak mögött Csuka Zoltán újra támogatók után néz, s amikor úgy
látja, hogy a kapott ígéretek alapján folytatni lehetne a Vajdasági írási,
egy rá oly jellem ző gesztussal táviratot meneszt Szivácra, hogy elérke
zett az indulás pillanata. Szenteleky, bár nyilván örül a lehetőségnek,
megrökönyödve válaszol másnap: „Kedves Zoltán, tegnap este kaptam
meg sürgönyötöket, de mivel már ágyban voltam, nem válaszolhattam
rögtön. Nem is értem, miért oly sürgős a lapelindítás, mi hajt bennete
ket annyira, hiszen egy irodalmi szemlénél mégiscsak fontos az anyagi
és szellemi megalapozottság. Ha az anyagi alapok meg is vannak, biz
tosítani kellene legalább két-három számnak magas szellemi nívóját,
mert enélkül nem lehet egy irodalmi szemlét elkezdeni. A kezdet za
varossága, gyengesége és lendületnélkülisége nemcsak az előfizetőkre
hat kiábrándítólag, hanem a munkatársakra is.” 12
A folyóirat első száma a jelképes Kalangya címmel néhány hónap
múlva mégis megjelent, s a folyóirat idővel igen fontos szerepet ját
szott a vajdasági magyar irodalom folytonosságának biztosításában,
természetes kötődéseinek kiépítésében és annak tudatosításában, hogy
irodalmunknak viszonylag önálló életre kell berendezkednie, hisz nem
egyszerű függvénye sem a magyar, sem a jugoszláv irodalomnak. Igaz
ugyan, hogy egymást váltó szerkesztői többször indokolatlanul sok
időt és erőt pazaroltak a helyi színek és sajátságok fölkutatására, ez
azonban nem csökkenti nagyobb mértékben annak jelentőségét, hogy
mégiscsak irodalmat és kultúrát teremtettek a Vajdaságban.
Mindennek alapján túlzás nélkül állítható, hogy fáradhatatlan tenniakarásával Csuka Zoltán minden igazán fontos irodalmi vállalkozás
11 Homyik Miklós: A hajlékteremtő. In: Titokfejtők. Újvidék, Fórum Könyv
kiadó, 1988. 130.
12 1932. március 19-én írt levelében. In: Szenteleky Kornél irodalmi levelei.
I. m. 523.

megszületésénél ott bábáskodott a tárgyalt korszakban. Joggal állapít
hatta meg tehát Szirmai Károly már a harmincas évek elején, hogy
Csuka Zoltán irodalmunk „örök kovásza” volt, illetve hogy ő „volt a
fundamentum és Szenteleky a felépítmény. E két nevet nem lehet és
nem szabad egymástól elszakítani, mert akkor a vajdasági irodalmat
tépnénk széjjel [...]. Csukának szüksége volt Szentelekyre, mert nél
küle a vajdasági irodalmat nem csinálhatta volna meg, de a vajdasági
irodalomnak egyformán szüksége volt mindkettőre, mert sohasem tá
madhatott volna életre.” 13
E tiszteletet érdemlő tényt akkor sem feledhetjük, ha szem előtt tart
juk is, hogy Csuka Zoltán pályája majd csak hazatérte után ér delelőre.
Elsősorban páratlanul gazdag műfordítói munkássága révén, amelynek
eredményei mögött mindig ott kell tudnunk gyermek- és ifjúkorának
élményeit, tapasztalatait.
Elhangzott a Csuka Zoltán születésének 100. évfordulójára rendezett érdi emlékülésen,
2001. szeptember 26-án. Előadásom elkészítésekor korábbi kutatásaim vonatkozó részeredményeit is használtam.

13 Szenteleky Kornél. Kalangya, 1933. 10. 658.

SZENTELEKY KETTŐS ÉVFORDULÓJÁN

Amikor rövid garai tartózkodás után 1920-ban Budapestről Szivácra
érkezik, Szenteleky helyzete több tekintetben Török Gyula regényhő
sének, Kender Pálnak helyzetével rokon. Akár a Porvárosba hazatérő
„falusi Hamlet”, azonnal szembetalálja magát környezete sivárságával,
amely elől ő is a könyvek, művészi álmok és messzi tájak felé próbál
menekülni.
Kettejük pályája és sorsa azonban mégis gyökeresen különbözik.
Míg a századelő modern irodalmának és festészetének bűvöletében élő
Kender Pálnak nincs tehetsége a művészi megszólaláshoz, s így a vég
ső csődöt nem kerülheti el, addig Szenteleky az alkotómunka révén
nemcsak élete mélyebb értelmét találja meg, hanem sikerrel odázza el
a „megsemmisülés határnapjá”-t is. Azt a közeli határnapot, amelyre
orvosként „kegyetlen tudatosság”-gal készül, hiszen, mint írja, a „ke
resztény vértanúk, a ködben, hitben rohanó forradalmárok szenvedé
sei szinte eltörpülnek annak a halálvárása előtt, aki ismeri a halált a
maga meztelen vigasztalanságában” . Nem túlzás tehát azt mondani,
hogy elsődlegesen épp az intenzív haláltudat járult hozzá ahhoz, hogy
Szenteleky világképében fölerősödött a jó és a rossz, a fölemelő és
lehúzó mozzanatok küzdelme.
Már Szivácon írt első verseinek egyikében panaszkodva mutat rá,
hogy a sors ebbe a „sivár, sáros faluba” száműzte, ahol „disznó röfög”
és „ludak gágognak szüntelen”, ahol „nincs mosoly és nincsen szép
ség, / csak röhej van ízléstelen”, s ahol álmodni esztelenség. Ez az
alapképlet aztán különféle változatokban újra meg újra fölbukkan ver
seiben, lírai prózájában és tanulmányaiban. A Hajnalban, kis állomá
son című költeményben az „izzadt, keserű várótermet” idézi, melyben
az „utálat öklöndözik leragadt szemekkel”, és zsírfoltos batyuk, kajla
kosarak közt „szurtos parasztok kuporognak / bűzben bóbiskolva” . A
gyakran idézett Bácskai éjjelben az álmatlan józanság és hasznosság
ismérveit sorakoztatja föl, hurkaszagú házakról, a trágya páratlan ér
tékéről, az ólszagú éjszakában püffedten horkoló hasakról ejtve szót.

Másutt „nyirkos, maszatos őszi reggel”-ről beszél, amikor is „unalom,
rosszkedv, ragadós pára / lóg a szürke bácskai levegőben” . A Vajdasági
írást útjára bocsátó Elöljáró szavakban pedig már tájaink kietlenségé
nek okait is meg próbálja nevezni: „Ez a föld kövér, kevély gabonát
terem, de itt nemigen tud gyökeret verni a gondolatnak, az álomnak,
a szépnek virága, mely nem hajt hasznot, és nem jelent életfeltételt.
A bőséges, vegetatív örömök élvezése, a boldog, egyszerű, telthasú
materializmus mostohán bánik a szellemmel, mely messze, sugarak és
sasok magasságában szeretne szállni, de melyet ezen a tájon mindig
visszahúz az anyag súlyossága és túlértékelése.”
Haláltudattól is táplált rossz közérzetét Szenteleky olykor visszave
títi környezetére. Megversel pl. egy kakast, amely megadó türelemmel
áll a „falusi utca híg levű sarában”, miközben tollairól „csepeg, csurog
a víz meg a szomorúság”. Senki sem veszi észre, csak egy paraszt
gyerek hajít feléje „törött, sáros cserepet”: „De ő nem mozdul, szemét
lehunyja, / s árván, megható megadással / álmodik, ázik, gubbaszt, mé
lázik / az átkos, fénytelen bácskai sárban.” Máskor egy orgonabokor
csupasz ágain ülő verébcsapatról ír verset, abból indulva ki, hogy a
„fojtó, nyomasztó por-dunna alatt” talán már álmuk sincs e „poros ma
daraknak”, majd a következő sorokkal zárja a verset: „A néma, kába
madarak / a halálra gondolnak konokul, / mely mint óriás, légtelen
harang / fojtogatósan reájuk borul.”
A másik pólust, amely a bácskai sivárság ellenpontjaként nemegy
szer ugyanazon írásban is megjelenik, a messzi, fényteli nagyvárosok
jelentik. Elsősorban természetesen Párizs, amelynek megidézésekor
Szentelekyn jelzőpazarló megindultság vesz erőt. A Champs-Elysées
esti fényeit pl. így írja le: „Zöldek, sárgák, vörösek, kékek és lilák.
Vidámak, nyugtalanok, könnyesek, kacagok, betegek, ujjongok, sá
padtak, mélabúsak.” A fontainebleau-i erdő őszi fáira emlékezve még
több színt sorakoztat föl: „Citromsárgák, ájult zöldek, sápadt barnák,
meleg rozsdaszínek, lázas vörösek, elbúsult lilák, szerénykedő szür
kék, hamvas pirosak, rosszkedvű okkerok, bágyadt narancsszínek,
panaszos bíborok, komor, kegyetlen szépiák.” Amikor viszont nem
részletekre, hanem a francia főváros egészére gondol, patetikus lel
kesedés görgeti mondatait: „Ó, nagy város, bájak és gyönyörök vá
rosa! Szépségek erdeje. Vágyak ezervirágos rétje. Ámulások tengere.
Nagyszerűségek kábító sűrűje. Álmok és üdvök forrása. Élvek és érzé
sek kertje. Legnagyobb emberi múltak legnagyobb temetője. Csodák
csóközöne. Bűvök óceánja. Szerelmek illatos világa. Nagy gondolatok
végtelen vetése, Páris!”

Verseiben, lírai prózáiban ez a lelkesedés gyakran hipertrofált han
gulatok, érzelmek rögzítésére készteti, szövegei azonban mégsem zu
hannak a széplelkű tirádák alacsony színvonalára, hiszen hátterükben
ismételten az irodalom, a festészet és a zene nagyjainak arcélét látjuk
fölvillanni, csupa olyan jelenséget és eseményt, amelynek ismerete arra
vall, hogy Szenteleky valójában igen messze áll a „kuglófromantika”
eszményeitől. Nem mást jelent ez, mint hogy a század eleji szépség
kultusz megkopott nyelvi eszközeivel közvetve úgyszintén a daltalan
Bácska sivárságát kívánja érzékeltetni.
Mindennek figyelembevételével korántsem meglepő az a magatar
tás, amelyet Dettre János 1927 januárjában közzétett vitacikke kapcsán
tanúsított. Dettre, mint ismeretes, nagy nyomatékkai hangoztatta, hogy
a vajdasági magyar irodalomból éppen az hiányzik, aminek benne kel
lene lenni: „az a föld, az az égbolt, az a munka, az a keserűség, az a lel
kes öröm, az a reménytelen szenvedés, a jövőnek az a mohó keresése s
az a múltat felejteni akaró lázas iparkodás, az a szociális élettartalom,
ami együttvéve formálja ki” a Vajdaság emberének lelkét. S a hiányok
nak ezzel a kis leltárával párhuzamban axiomatikusán is kimondta: „A
vajdasági irodalom legnagyobb baja, hogy nem - vajdasági. Csak má
sodsorban baj az, hogy nem irodalom.”
A helyi színek, a vajdasági jelleg ilyesféle megkövetelése igen kö
zelről érintette a szüntelenül elvágyódó Szentelekyt. Ami nincs, gondol
hatta, azt merő képtelenség középpontba állítani. Épp ezért válaszcikkét
a végsőkig menő tagadás pozíciójából írta meg. Nemcsak azt szögezte
le, hogy ezen a „tespedt, művészietlen lapályon nincs semmi, de semmi
emlék”, hanem a húszas évekre gondolva kimondta azt is, hogy itt „még
kunyhója sincs a szépségnek”, hiszen „ízléstelen, álmos kisvárosok”-on,
„önző, mogorva falvak”-on és „hasznot ígérő kukoricások”-on kívül
semmi sem található erre felénk. S hogy a kép teljes legyen, mindezt
megtoldotta azzal, hogy a „vajdasági lélek éppolyan sivár és szürke,
mint a táj, amelyen él”, a parasztjaink pedig „számítók, pulyák, és se
szavuk, se daluk, se szokásuk, se észjárásuk nem eredeti” .
Szentelekynek ez az abszolút nullapontig merészkedő tagadása két
háború közötti irodalmunk történetének megkerülhetetlenül fontos pil
lanatát jelzi. Hiszen éppen a nyílt levélben megszólaló fokozhatatlan
hiányérzet képesítette Szentelekyt arra, hogy nem sokkal később fe
lelősségteljesen, minden képességét latba vetve a megtagadottak felé
induljon.
Alig néhány hónappal vitacikkének közzététele után szemlélete
máris módosult. 1927 augusztusában már belátta: „A valóság minden

esetre az, hogy minden magyar népdarab önálló szellemi életre van
utalva, és ebben az életre kelésben nincs karon fogó szüléje, segítőtársa
vagy gyámolítója, csak önmaga. Ez nagyon komor és kegyetlen dolog,
mégis: ennek belátása és tudatos beismerése a jövendő élet első bizo
nyos és boldog szívverése.”
1927 nyarán természetesen még nem volt elképzelése arról, miként
is lehetne és kellene cselekedni, a feladatok sokasága azonban máris
enyhítette ellenszenvét a hagyománytalan, tunya vajdasági tájjal szem
ben. Annál inkább, mert ez idő tájt ismerkedett meg Julién Benda Az
írástudók árulása című könyvével, amely egyebek közt arról győzte
meg, hogy szeretni a közösséget, amelyhez tartozunk, egyáltalán nem
áll ellentétben a szellemi élet természetével. Szentelekynek ezt a ha
tármezsgyére jutottságát ismerte föl aztán jó érzékkel Csuka Zoltán,
amikor 1928 tavaszán a Képes Vasárnap mellékleteként megindítandó
Vajdasági írás szerkesztésére kérte föl.
Szenteleky, arra hivatkozva, hogy fél a valóságra építeni, hogy nem
tud megalkudni, kompromisszumokat kötni, nyugtalanul fogadta az
ajánlatot, ugyanakkor azonban megvallotta, hogy a váratlanul fölcsil
lant lehetőség „szinte diákos izgalom”-mal tölti el. Végül persze vál
lalta a föladatot, mint ahogy később A Mi Irodalmunk és a Kalangya
szerkesztésének föladatát is. Munkatársakat toborzott, éjt nappallá téve
alig használható kéziratok tömkelegével bajlódott, s lépésről lépésre
kidolgozta a helyi színek elméletét, „életbe vágóan fontos”-nak tart
va immár, hogy „megismerjük földünk és népünk lelkét”. Időközben
ugyanis ráeszmélt, hogy a nép életének, kultúrájának, hagyományai
nak mellőzésével a vajdasági magyar író nem törhet ki az egymásnak
írás bűvköréből, s továbbra is olvasó nélkül marad.
Emellett, s éppen 1928-ban, kiterjedt levelezésbe kezdett, állandó
kapcsolatot tartva fenn mindazokkal, akikre szerkesztőként számí
tott. Levelezésének vaskos kötete kivételes művelődéstörténeti érték.
Nemcsak az általa szerkesztett mellékletek, folyóiratok történetéhez
kínál megbízható fogódzót, hanem plasztikusan érzékelteti mindazo
kat a gyakran filléres gondokat is, amelyekkel nap nap után szembe
kellett néznie.
Szenteleky tehát csakugyan vezérévé vált irodalmunknak, ehhez
azonban nyomban hozzá kell tenni, hogy teendőit véletlenül sem a
rosszfajta becsvágy jegyében végezte. „Én sohasem törekedtem vezéri
szerepre - hangoztatta az események, a körülmények állítottak élére
annak a mozgalomnak, mely az irodalom önálló életéért folyik lanka
datlan lelkesedéssel.” Ezek a talán túl szerény szavak pontosan jelzik azt

a szellemi távolságot, amely Szentelekyt a vezérkedéstől elválasztotta,
s amely lehetővé tette, hogy a megpróbáltatások ellenére munkakedvét
mindvégig megőrizze. Pedig nem csupán a mostoha külső körülmé
nyekkel kellett megküzdenie, hanem önnön nosztalgiáival is, amelyek
haláláig kísérték és kísértették. „Sokszor magam is elgondolom - írta
egy helyütt
mennyivel szebb lenne az életem, ha esténként a zongo
rához ülhetnék, azután szép francia könyveket olvasnék, néha talán egy
regényt is írnék, és semmit se törődnék az itteni irodalommal.”
Szenteleky pályáját és müvét sokfclől és sokféleképpen közelíthet
jük meg, de elsősorban talán mégis Don Quijote-i szerepvállalása szó
lít meg bennünket egészen közelről. Olykor csaknem irracionálisnak
látszik ez a szerepvállalás, hiszen Szenteleky, annak ellenére, hogy a
halál árnyékában kellett élnie, pillanatról pillanatra irodalmunk jövője
felé próbált nyitni. Küzdelmének épp ez a sűrű pillanatnyisága az, ami
a halála óta eltelt hetven év ellenére, ezen a kettős évfordulón is, inten
zíven átsugároz hozzánk.
(2003)
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Indulásakor a Kalangya a „vajdasági kalászok” egybegyűjtésére össz
pontosított, anélkül, hogy irodalmunk kötődéseinek jelentőségét kellő
képp nyomatékosította volna. Programadó cikkében Szenteleky egyfe
lől a mind „virágosabb, lombosabb” alföldi akác ápolására, másfelől a
jugoszláv irodalmak kiváló értékeinek bemutatására helyezte a súlyt,
a magyar irodalommal létesítendő kapcsolatok fontosságáról azonban,
alkalmasint politikai megfontolásból, egyetlen szót sem ejtett.
így aztán a magyar irodalom és a Kalangya kapcsolata elég egyol
dalúan is alakul az első periódusban. A folyóirat kritikusai, kritikát is
író munkatársai több-kevesebb rendszerességgel figyelemmel kísérik
a magyarországi könyvkiadást, magyar írók művei azonban csak nagy
ritkán, szinte véletlenszerűen bukkannak föl a lap hasábjain, annak a
jeleként, hogy Szenteleky nem kutatja a közvetlen együttműködés mó
dozatait. Ettől már a közöny, még inkább az esetleges visszautasítás
is eltántorította, hiszen a Kalangya indulása után egyetlen jelentősebb
magyar író sem kereste föl bátorító szóval sziváci magányában.
Németh Lászlóval mégis kivételt tett. Amikor 1932 őszén a Tanú
első száma megjelenik, csaknem olyan elragadtatással olvassa, mint
néhány évvel korábban Julién Benda könyvét. Azon frissiben reagál
is a vállalkozásra, s fölajzottságában elvéti a „magyar szellemi erők
organizátorá”-nak nevét. „Ismered Németh Andor revüjét, a Tantál
Nagyszerű! Ő maga írja az egészet, óriási horizont, hetyke bátorság,
finom meglátás, sokszínű ötletesség. Nagyon tetszik.” - írja lelken
dezve Szirmai Károlynak október elején, néhány nappal később pedig
Csuka Zoltán figyelmébe ajánlja a „legkiválóbb mai magyar kritikus”-t,
és buzgón előfizetőket kezd gyűjteni a folyóiratra. A Tanú tehát erős
impulzust ad Szenteleky más jellegű, már a helyi adottságok követ
keztében is kisebb sugarú, de úgyszintén önállóságra törekvő inten
cióinak. Érthető hát, hogy tétovázás nélkül Németh Lászlóhoz fordul
kéziratért, aki postafordultával megküldi A kapitalizmus alkonya című

tanulmányát, ellenszolgáltatásként csupán annyit kérve tőle, hogy
a Kalangyában emlékezzen meg a Tanúró\. Minthogy mindennemű
megalkuvás nélkül már kialakult nézeteit kell papírra vetnie, az ismer
tető nem okoz gondot Szentelekynek.
Kisesszéje a magyar kritikairodalom nagy reménységeként köszönti
Németh Lászlót, akinek értékét „nemcsak szokatlanul széles látóköre,
éles, friss tekintete, hatalmas műveltsége, biztos intuíciója, hanem bá
torsága is biztosítja” . Nagy nyomatékkai emeli ki, hogy az „örök füg
getlenségi vágy, a semmiféle megalkuvást, a tisztátlan szomszédságot
meg nem tűrés” csakis egy olyan önálló folyóiratban találhat „magá
nak való tiszta talajt”, amilyen a Tanú, majd végül azért fohászkodik,
hogy az „írás mai zűrzavarában” Németh Lászlónak legyen minél több
ereje a „kartellen kívüli állapot szenvedéseihez” .
Szenteleky lelkesedését azonban nem csupán a Tanú anyaga táplál
ta, hanem egy merőben szubjektív mozzanat is. A húszas évek végén,
amikor kisebbségi eszmélkedése még nem nyert határozottabb kontú
rokat, a kritikát „önálló művészi alk o tásin ak tartotta, amelynek J ó s á 
gát és nagyszerűségét az értékítéletek világosságában, szépségében és
meggyőző, megjelentető erejében” kell keresni. A harmincas évek ele
jén eltávolodik ebbéli meggyőződésétől, a kritika szerepét ekkor már
a vajdasági elkötelezettség affirmálásában jelöli ki, majd tovább szű
kítve a kört, váltig hangoztatja, hogy a kritikus feladata nálunk „nem
lehet ítéletmondás, hanem egyedül az író vagy írás értékeinek nyu
godt, objektív megállapítása”, illetve, hogy „kritikánk első és legfőbb
kötelessége a megértés. A környezet, a kisebbségi sors megismerése
és figyelembe vevése” . A kritika tekintetében tehát hasonló folyamat
játszódott le Szenteleky gondolkodásában, mint a helyi adottságokkal
való megbékélése terén. Azzal párhuzamban, hogy a materiális javak
nak élő, zsíros, disznóólszagú bácskai táj kisded irodalmának szolgá
latába állt, miközben egyfolytában a szellem fényteli világai után só
várgott, lépésről lépésre programos követelménnyé tette a megalkuvó,
elvtelen, a „tisztátlan szomszédság”-ot de mennyire megtűrő kritika
ápolását is, ám a legelső markánsabb jelre fölhorgadt benne a „kartel
len kívüli” függetlenség kivívásának vágya, tudván tudva persze, hogy
hátralevő idejében ez a vágy már semmiképpen sem teljesülhet.
M indemellett nem téveszthetjük szem elől azt sem, hogy Szenteleky
egzaltációját a közlésre megkapott tanulmány alaptételei is fűtötték.
Németh László ugyanis a „társadalmat tömeggé süllyesztő”, az embe
ri egyedeket szolgalelkű gépkerékké lefokozó kapitalizmustól éppúgy
idegenkedik dolgozatában, mint a „tizenkilencedik század dogmatiká

jával” élő társadalmi forradalomtól; az amerikanizmustól éppúgy, mint
a marxi szocializmustól, s már ekkor a minőség forradalmát, vagy
ahogy később mondja: a minőségszocializmust, a „rendezett vállalko
zások Janus-arcú tanát” véli célravezetőnek. Egy lehetséges harmadik
út képletét körvonalazza tehát, amely voltaképp rímel Szenteleky kon
cepciójával, hiszen a kisebbségi béklyók szorításában ő is a jobb- és
baloldali társadalmi mozgalmaktól távol, köztes úton véli megteremthetőnek a magasabb nívójú honi irodalmat.
Túlzás nélkül állítható, hogy Szenteleky és Németh László szellemi
találkozása két háború közötti irodalmunk fényes pillanatainak egyike,
amely termékeny együttműködést ígért. Az együttműködés azonban
váratlanul elmaradt. A Szenteleky szerkesztette Kalangyában újabb
Németh-írás nem jelenik meg, Szenteleky levelezésében a Tanú író
jának neve 1933 januárjától az év júniusáig föl sem bukkan, mi több,
amikor Szenteleky a Mártonhegyi szanatórium lakójaként Proustot
szeretné olvasni, nem Németh Lászlóhoz fordul segítségért, akinek
Proust-tanulmányait épp a Tanúbó\ ismeri, hanem Szirmai Károlynak
írja meg Verbászra, hogy Az eltűnt idő nyomában, sajnos, egyetlen pes
ti kölcsönkönyvtárbán sem található meg.
A kettejük között beállt csöndnek nyilván több oka volt. Közülük
egyet, a talán legfontosabbat, megbízható adatok híján is meg lehet
nevezni. A Nyugat 1933. februári számában Babits Mihály kritikát
tesz közzé a Tanúró\, amelyben jó adag iróniával elveri a port a fiatal
polihisztoron. Egy kis „bátyai mosollyal” „hideg és többnyire terhelő
tanúnak”, sőt bírónak nevezi, aki „szenvedélyében már-már az egész
világ fölött ítélkezne”, csak önmaga és elméletei fölött nem, mert azo
kat mértékül használja. írásaiban így a „magas műbírálat mellé valami
cselédszoba- és hátsólépcsőszagú kritika férkőzik” . Annál inkább, mert
hűtlen lett korábbi, klasszikus elveihez, s „mű helyett az embert bírál
ja, már nem is írásai, hanem irodalmi helyzete s kínálkozó föltevések,
sőt pletykák alapján” . A „bátyai” mélyütések után Babits képletesen
magasra emeli mutatóujját, és az irodalmi hierarchia védelmében arról
beszél kioktatón, hogy a szellem röpte olyan, mint a darvaké, mindig V
formájú, csak kevesen szállnak elöl. A kritikusnak épp ezért vigyáznia
kell, hogy a V össze ne kuszálódjon, „mert különben a dicső röpülés
szelek játéka lesz” .
Németh Lászlót természetesen telibe találja a kritika, amiről mi sem
tanúskodik meggyőzőbben, mint hogy bő öt évvel később, még mindig
sebeit nyalogatva, „következményeiben talán a legsúlyosabb magyar
nyelvű műbírálat”-nak nevezi a babitsi leckét. A legnagyobb gondot

azonban nem hiúságának megtépázása, becsvágyának és terveinek kiskorúsítása okozza számára, mint gondolhatnánk, hanem az a társadalmi
hatás, amely Babits „kurátori enciklikája” nyomán csakhamar körül
fogja. Az írótársak zöme máról holnapra begombolkozik, Kosztolányi
pl., aki a Tanin. nem titkolt rokonszenvvel fogadta, gyorsan eltávolodik
tőle, az olvasók pedig elnémulnak, hiszen, mint a Tanú-években olvas
suk, „senki sem szereti, ha kiderül, hogy naivul lelkesedett”.
Noha Szentelekyt nem érik el a Tanú körül támadt vihar hullámai,
biztosra vehető, hogy a Babits-kritikát olvasva egy kicsit maga is a nai
vul lelkesedők között érezte magát. Németh Lászlóról alkotott vélemé
nyét a „kurátori enciklika”, igaz, nem másíthatta meg, ám hatására kissé
bizonytalanná, tanácstalanná vált, múló feszélyezettség lett úrrá rajta.
Kettejüknek azonban mégis találkozniuk kellett. Amikor Szirmai
Károly kézhez veszi Szenteleky már említett levelét, nyomban kére
lemmel fordul Németh Lászlóhoz, hogy látogassa meg írótársát a sza
natóriumban, s ha teheti, vigyen neki néhány Proust-kötetet. Németh
László aztán 1933. június 24-én föl is keresi Szentelekyt, s egy árnyas
pihenőerkélyen elbeszélget vele. Miután augusztus végén hírt kap róla,
hogy a maréknyi vajdasági magyar író vezére meghalt, találkozásuk
emlékét Látogatás Szenteleky Kornélnál címen örökíti meg. Az írást
habozva küldi el a Kalangyának, nem tudja megítélni, elfogott-e „csak
egy vonást is Szentelekyből”, hiszen nem is ismerte, kritikai munkás
ságából pedig alig olvasott valamit.
Aggodalma azonban fölösleges volt. A szépprózai helyzetteremtés
eszközeit is alkalmazó, vallomásos esszé maradandó képet ad a hal
dokló Szentelekyről. Egyfelől mindvégig a látogató benső küzdelmét,
afölötti zavarát és lelkifurdalását érzékelteti, hogy a gyönyörű nyáreleji
napon ruganyosán és boldogan lépett a halálra ítélt beteg elé, másfelől
viszont Szentelekyt láttatja, amint annak az embernek hűvös, tárgyi
lagos szomorúságával néz maga elé, akinek agyát már nem homályosíthatja el a tüdőbajosok optimizmusa, aki oly nyugodtan, pontosan és
szerényen beszél, mintha valamely bizonyítást vezetne le - „tulajdon
halálának bizonyítását” . Az esszében e között a két pólus között jön
létre az a feszültségteli tér, amelyben Szivácról, a hosszú bácskai fa
luról, az Akácok alatt című novellaantológiáról, a vajdasági magyar
irodalom távlatairól, Rousseau-ról, Csokonairól, Fazekas Mihályról és
arról a Tóth Árpádról esik szó, aki halála előtt ugyanebben a szanatóri
umban élt, s virágokat gyűjtve kószált a budai lankákon.
A találkozásról természetesen maga Szenteleky is megemlékezik.
Fáradtsága, levertsége gátolja abban, hogy irodalmi formát adjon be

nyomásainak, ennek ellenére az a néhány sor, melyet az emlékeze
tes júniusi napról Szirmai Károlynak ír, megérdemli, hogy idézzem:
„...szom baton itt volt Németh László, két kötet Proustot is hozott ma
gával. Nagyon jólesett látogatása, eleven és bensőséges szellemisége.
Több mint egy óráig időzött nálam, nagy sietséggel végigszáguldottunk a világirodalom óceánján, s a végén megrekedtünk a magyar po
csolyákban.” Majd ehhez hozzáfűzi: „Németh László kissé húzódozott,
amikor arra kértem, hogy könyveinkről írjon. Úgy látszik, rosszat nem
akar írni, s előre tudja, hogy magas mércéjét egyikünk se éri el.”
Szenteleky ez utóbbi megjegyzése fájó pontot érint. Szirmaival
együtt mindig is azt szerette volna, ha Németh László figyelmet szentel
ritka kiadványainknak. S Németh László természetesnek is vette ezt az
igényt. Már a Kalangya indulása előtt, 1932 januárjában arról biztosí
totta Szirmait, hogy bármikor szívesen áll a jugoszláviai magyar írók
rendelkezésére, s örül, ha „igaz erőik felismerésében” segítségükre le
het. Ezt az ígéretét később több ízben megerősíti, de végül csak Herceg
János első növel láskönyvéről ír.
M eghátrálása mégsem zavarta meg a kapcsolatok további alakulá
sát. A Szirmai szerkesztette Kalangyában egész sor Németh Lászlóírás jelenik majd meg, köztük olyanok is, melyeknek eredeti változata
ma is csak folyóiratunk megsárgult lapjain olvasható.
(2001)

A SZENTELEKY-KULTUSZ JELENSÉGEI

Szenteleky Koméi szinte predesztinálva volt arra, hogy munkássá
ga, szerepvállalása nyomán még életében meginduljon a kultuszkép
ződés, hiszen az alatt a bő tíz esztendő alatt, amíg irodalmunk munká
sa lehetett, megújulón meglepetések kísérték pályáját. Meglepő volt
már az, ahogyan a pesti kezdemények után az irodalomhoz visszatért.
A kézirathiánnyal küszködő Bácsmegyei Napló 1921 telén újraközli
egy korábbi, eredetileg A Hétben publikált tárcáját, mire Szivác „szerb
nevű orvosa” felfedi kilétét, s gyorsan kitudódik, hogy Kiss József lap
jának „kedvelt dolgozótársáról” van szó, akinek annak idején regénye
jelent meg Pesten.1 Meglepő volt továbbá, ahogyan a vajdasági magyar
irodalom megszervezésének időszerű kérdését tárgyalta 1927 elején.
Mint ismeretes, nemcsak dilemmákat fogalmazott meg, hanem szélső
pontokig merészkedve azt bizonygatta, hogy hagyományaink egyál
talán nincsenek. Ne legyen tehát „vajdasági irodalom”, hanem írók a
Vajdaságban, akik mit sem törődnek a couleur locale meg a „sajátos
vajdasági lélek” megragadásának követelményével.2

1A történtekről Fenyves Ferenc számol be A vajdasági magyar irodalom ön
életrajzában, amely a Bácsmegyei Napló Vagyunk! című, 1928-ban megje
lent irodalmi almanachjának „előszófélé”-je. Később Az apostol születése
című megemlékezésében (Kalangya, 1933. 10. 617.) Dettre János is kitér
az esetre: „Alkalom szüli a tolvajt - s a mettőr zaklató sürgetése közben ki
rángattam a régi folyóiratok közül A Hétnek páréves kötetét, s abban lapoz
va: egy frissen, európai szemlélettel s nagy kultúrázottsággal megírt cikkre
találtam. A cikk megjelent, s hannadnap megjelent a sziváci községi orvos
levele is: Ha már hozzájárulása nélkül közöltük egy A Hétben megjelent
régi cikkét, legalább - nem a pénz, hanem az írói munka tisztessége és meg
becsülése végett - küldjünk el neki negyven koronát.”
2 Itt természetesen a Levél D. J. barátomhoz a „ vajdasági irodalom "-ról
című nyílt levelére gondolok, amely a Bácsmegyei Napló 1927. január 30-i
számában jelent meg először, azóta pedig több kiadvány is közölte.

Még meglepőbb volt azonban, hogy alig néhány év után szemlélete
gyökeresen megváltozott. Amit 1927-ben még szenvedélyesen taga
dott, arról most már nem kisebb elfogultsággal affirmatívan beszélt,
s miközben az irodalomszervezés és folyóirat-szerkesztés feladatait
is vállalta, műkedvelők kéziratainak kásahegyén rágta át magát. Ha
1927-ben még fennen hirdette, hogy a vajdasági írónak, még ha elkal
lódik is, „egyéni utakat” kell taposnia, most már azt hangoztatta, hogy
„közösségi” irodalomra van szükség, amelynek létrehozását csakis föl
dünk és népünk lelkének megismerése teszi lehetővé. Szentelekynek
ez a radikális fordulata a megvilágosodás élményével ajándékozta meg
az írók és írogatok egy részét, annál inkább, mert olvasottság tekin
tetében messze fölöttük állt, emellett pedig mindenki tudta, hogy a le
velek százait szétküldő író a halál árnyékában vállalja a próbára tevő,
nemegyszer reménytelennek látszó szervező munkát.
Nem véletlen hát, hogy irodalmi vezérként, vajdasági Kazinczyként
kezdték tisztelni, s amikor meghalt, vezérnek kijáró kegyelettel is kí
vánták megörökíteni emlékét. Kara Mihály elkészítette halotti maszk
ját, ami az európai tradíció szerint csak az igazán nagyoknak jár ki. „Ha
nem láttunk még halotti maszkot, akkor is értjük, miért használják írók,
költők egy-egy müvükben ezt a komor és ünnepélyes szóösszetételt
metaforaként. Tisztelgés és kegyelet az embernek, emlékezés és emlék
állítása a szellemnek” - írja Kovács Ida3, s természetesen Szenteleky
halotti maszkját is hasonló intenció teremtette meg: megállítani az időt,
mielőtt az anyagon a bomlasztás műveletét elvégezhetné.
Ennél azonban jóval fontosabb, hogy a Kalangya új szerkesztői:
Szirmai Károly, Radó Imre és Kende Ferenc már 1933 októberében
emlékszámot adnak ki, amelyben több mint húsz író, költő és köz
életi ember hallatja szavát. A nekrológok érthető módon egytől egyig
Szenteleky nagyságát emelik ki, de ezen túlmenően olyan ismérve
ket is felmutatnak, amelyek félreérthetetlenül a kultusz megalapozá
sát voltak hivatottak elősegíteni. A legprofánabb közülük a szóvirá
gok alkalmazása. A nyelvi egzaltáció eszközeit egyébként is kedvelő
Kristály István pl., nyilván páratlanul súlyosnak vélve mondandóját,
így minősíti Szenteleky művét: „Az ő tette valóban gazdag örökség.
Ember-szándékú értelem az ész bizalmatlan, hűvös kifosztó-ívű hídján
és rálépő indulás a magát-választó álmok teret és időt gomolyító ma
gasabb valóság testetlen bizonyosságain.”
3 Az utolsó pillanat lenyomata: a halotti maszk. In: Kegyelet és irodalom.
Kultusztörténeti tanulmányok Budapest, A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei
7., 1997. 93.

A hipertrófia úgyszintén a kultuszépítés ügyét szolgálja itt. A már
idézett Kristály István „legvalóbb-ember”-nek nevezi Szentelekyt, ki
„Minden munkájában teljes-egész.” Draskóczy Ede úgy találja, hogy
minden, amihez nyúlt, „légiesen fölemelkedett tiszta magasságokba”,
Stem Lázár pedig a jövő emberiségének „szerény alapkő-lerakóját”
látja benne.
Az efféle szuperlatívuszok mellett a pótolhatatlanság gondolata is
intenzíven jelen van a nekrológokban. „Minél teljesebb, minél tökéle
tesebb Szenteleky Kornél müve, annál aggodalmasabban tolul lelkünk
elé a nagy kérdés: ki lép méltóan örökébe?” - tűnődik el Várady Imre,
Batta Péter pedig definitíve tudni véli, hogy a halál okozta űr áthidal
hatatlan: „Azért nagy és végtelen a mi fájdalmunk, mert nem tudjuk, ki
veszi fel az elejtett tollat, s ki tűzi mellére a hullott tulipánt? [...] Hiába
nézünk körül kétségbeesve, tanácstalanul, kutató szemmel, megnyug
tató felelet, biztató szó nem érkezik.”
A kultuszképző eszközök közül azonban talán mégis Szenteleky ál
dozat voltának nyomatékosítása a legszembeszökőbb. Félreértés ne es
sék, az emlékezők nem a mostoha társadalmi-politikai körülmények, a
még mostohább vajdasági irodalmi állapotok vagy a korai halált okozó
betegség áldozataként láttatják Szentelekyt, hanem, a képletet mintegy
megfordítva, önmagukban keresik áldozatiságának okát. „Vezérnek
voltál száműzve, és senkinek sem jutott eszébe, hogy te is költő vagy” fakad ki Draskóczy Ede, amit, tőle nyilván függetlenül, Deák Leó így
mond tovább: „Odaállítottuk őt: odakötöztük őt a jugoszláviai magyar
irodalom piedesztáljára, pedig a Parnasszuson volt a helye.” A szám
űzés és odakötözés motívuma, ha távolról is, Jézus felé mutat, s ez a
benyomás Gergely Boriska Az édesanya című emlékversének explicit
beszéde nyomán nyilvánvalóvá is válik. A vers záradéka ugyanis ki
emeli, hogy Szenteleky csakis akkor lehet a mienk örökre, „ha szelle
mét, hitét, igazát nemcsak önmagunkban / őrizzük meg, / ha bevetjük
vele tájunk minden ugarát / s aratásunk kalászkoszorúját / Keresztjére
fonjuk, / melyet érettünk viselt”.
Szenteleky tehát a kultuszképződés ismert törvényszerűségei sze
rint olyan mártírrá, csaknem szentté transzformálódik a közgondol
kodásban, akinek kezdeményeit és cselekedeteit nem szabad elemző
vizsgálódás tárgyává tenni, hiszen mindaz, ami a kultusz masszív
egységét megbontaná, jóvátehetetlen vétség volna. Érthető hát, hogy
amikor 1935-ben Kisbéry János Szirmai Károly szerkesztői elveit és
gyakorlatát veszi célba, a kultusz erejében bízva elsőként épp azt lobbantja szemére, hogy letért Szenteleky útjáról. Ez a vád, ha bizonyít

ható lett volna, egészen biztosan az emlékezetes árulók társaságában
jelölte volna ki Szirmai Károly helyét.4
A Szenteleky körül kialakult kultusz azonban mégsem válhatott
produktívvá. A Kalangya emlékszámában Avérry István felvetette a
gondolatot, hogy jó volna mielőbb összegyűjteni Szenteleky közérde
kű leveleit, amelyek az utóbbi tizenhárom év és a „magyar élni akarás
küzdelmének” nélkülözhetetlen dokumentumai, Kristály István pedig,
úgyszintén a levelek összegyűjtését és kiadását szorgalmazva, éppen
séggel úgy vélte, hogy a levelek révén „hitet tevő új Mikes Kelemennel
gazdagodna nyelvünk”.
Az ötlet megvalósítására azonban, legalábbis átmenetileg, nem ke
rült sor, mint ahogy Szenteleky műveinek egybegyűjtésére és kiadásá
ra sem. 1934-ben megalakították ugyan a Szenteleky Kornél Irodalmi
és Művészeti Társaságot, ez azonban, még mielőtt „szélesebb körű
munkásságot fejthetett volna ki, megszűnt”. Másodszor 1937 nyarán
próbálkoztak megalapításával, ám a „szép elképzelés ezúttal sem mu
tatkozott működőképesnek” .5
Talán csak egyetlen olyan ismétlődő eseményt tarthatunk számon,
amely közvetlenül a kultuszban gyökerezett. Az írók egy csoportja
ugyanis Szenteleky halálának évfordulóján rendszerint ellátogatott
Szivácra. Ezeknek az összejöveteleknek nyilván súlyuk, hangulatuk le
hetett, de irodalmunk kibontakozásának ügyéhez, mint Herceg Jánostól
tudjuk, nemigen járultak hozzá: „Az alkalomhoz illően sötét ruhába
öltöztek, de hol volt már lelkűknek »barna gyásza«? Vidámak voltak,
tele tervekkel, s örültek, hogy találkoztak egymással. Az írás ezen a
tájon pusztába kiáltott szó maradt, az író hiába próbálta felfogni szavai
visszhangját, a közöny mindent lefojtott, elborított. Legalább egymás
tól várták a biztatást, a bátorítást, a kritikát, s ilyenkor, a sziváci teme
tőbe menet, mindenről szót válthattak egymással, ami az irodalommal
tartott kapcsolatot. Merész álmok, nagy elhatározások születtek ezeken
a napokon. Voltak olyanok, akik itt ismerték fel igazi útjukat, voltak,
akik itt találták meg a hangjukat, volt olyan, aki Szivácon tett fogadal
mat arra nézve, hogy lemond a szabad versről, és megpróbálja kötött
formában kifejezni magát. S közben bort ittak, és halpaprikást ebédel
tek, s borízű kántorhangján egyik társuk dalolni is kezdett a vendéglátó
házigazda öreg harmóniuma fölött, míg egy csendes szavú elbeszélő
4 Az esettel Irodalmunk és a Kalangya című könyvemben foglalkoztam kö
rültekintőbben. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1984. 22.
5 Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918—2000). Újvidék,
Fórum Könyvkiadó, 2001. 244.

bólogatva szívta szivarját, s két népdal szünetében azzal fordult szom
szédjához: - T e ismered Pannit, ugye? Elveszem feleségül.”6
A Szenteleky-kultusz második hulláma 1938-ban kezdett erősöd
ni, amikor Herceg János háromévi távoliét után hazatért. Az európai
távlatokban gondolkodó, eszmeileg a baloldali erőkkel rokonszenvező
Herceg János, mint ismeretes, a harmincas évek derekán úgy döntött,
hogy elhagyja a vajdasági irodalmat, ezt a „szánalmas vidéki cirkusz”-t7,
s olyan környezetben próbálja kibontani tehetségét, ahol méltó társakra
találhat. 1936 januárjában Budapestre költözött, ott azonban csakhamar
taiajvesztettnek érezte magát. Ráeszmélt, hogy rossz irányban, odakinn
kereste a kiutat, holott előbb a bensőjében kellett volna rendet terem
teni. így aztán európai méretekben gondolkodó jövőáhítása fokozato
san leépült, s a tájközpontú eszmélkedésnek adta át helyét. Hazatérte
után úgy látott munkához ismét, akárha hosszú éveket fecsérelt volna
el jóvátehetetlenül. „Én, amikor nemrég, három évi távoliét után haza
tértem, mint aki új földre lép, elölről kezdtem az ismerkedést tájjal és
emlékekkel, de nosztalgiám tüzébe már rendszer szólt bele” - vallotta
meg8, s egymás után közzétett esszéiben, programadó cikkeiben épp
ennek a szorosan Szentelekyhez kötődő rendszernek a komponenseit
tárta föl. Nyomatékosította, hogy a vajdasági magyar író első számú
feladata az, hogy „népünket, környezetünket” fejezze ki, épp ezért a
szélesebb körű tájékozódást fel kell áldoznia a szűkebbért. „Széles
nemzeti horizontok helyett regionalitást!” - mondta ki már-már ellent
mondást nem tűrő hangon a jelmondatot, amely mögött egyfelől az a
felismerés húzódott meg, hogy „még mindig nem találtuk meg önma
gunkat”, még „mindig tele vagyunk hazugságokkal, »kultúrfölénnyel«,
csalfa ábrándokkal, mellet döngető, de suba alá búvó szájas magyarko
dással”, másfelől pedig az a sarkított föltevés, hogy íróinknak mindent
a népből kell meríteniük, és mindent a népért kell tenniük, „mert a
nép kultúránk őrizője, nem pedig a világpolgár” . A vajdasági jelleg, a
népi tudat jelentőségének efféle kizárólagosítása vitte el aztán annak
megállapításáig, hogy a Vojvođanski zbornik „mozgalma közelebb van
hozzánk, mint bármilyen anyaországi mozgalom, ha nem is magyar, de

6 Emlékezés Szentelekyre. In: Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmá
nyok l. Összegyűjtötte, az utószót és a jegyzeteket írta: Pastyik László mgr.
Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999. 428.
7 Ezt a metaforát Herceg majd jóval később, Ég és föld (1959) című regényé
ben alkalmazza.
8 Cél és vallomás. In: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. I. m. 71.

vajdasági” .9 Nem nehéz belátni, hogy Herceg János eszmélkedésében
ugyanaz a folyamat játszódott le, mint a Szentelekyében tíz esztendő
vel korábban. Akár Szenteleky, ő is a tagadás pozíciójából jutott el a
föltétien vállalás pozíciójáig, miközben az irodalmi, esztétikai kritériu
mokon nála is felülkerekedtek a kisebbségmentő „közösségi” célok. A
fordulat, éppen mert úgyszintén szélső pontokat ért el, elegendő hely
zeti energiát halmozott fel Herceg Jánosban ahhoz, hogy a következő
néhány évben, főként a háborús időkben, irodalmunk élére álljon, s a
Szenteleky-kultusz ápolásának jegyében fejtse ki tevékenységét.
Minthogy alapvető feladatának érezte, hogy a vajdaságiság
Szentelekytől származó, mindinkább fakuló eszméjét, „amelytől ma
gyarságunk öntudatosságát kapta, régi fényében” felm utassa10, magát
a kultuszt teljes mértékben érintetlenül hagyta. Cikkeiben, esszéiben
ismételten a Szenteleky-örökségre mutatott, nemegyszer időszerüsítve
annak egy-egy helyét, anélkül azonban, hogy az elmélyültebb elemzés
eszközeivel megkísérelte volna újraértelmezni mesterét. A kultusznak
ez a második hulláma mindennek ellenére eredményeket is hozott. A
harmadszor is megalakult Szenteleky Társaság tízéves késéssel kiadta
Szenteleky „irodalmi leveleinek” vaskos kötetét, maga Herceg János
pedig 1944-ben, csaknem az utolsó pillanatban sajtó alá rendezte vá
logatott müveinek hat kötetét. Végre megteremtődtek tehát a feltételek
ahhoz, hogy Szenteleky munkásságával irodalmunk szembenézzen,
a háború vége azonban a Szenteleky iránti érdeklődést a kultusszal
együtt tartósan háttérbe szorította.
A negyvenes évek második felében baloldali értelmiségünkön so
hasem tapasztalt mámor vett erőt. Nemcsak a félelem és rettegés évei
múltak el végre, hanem általános jólétet és az élet humanizálását ígé
rőn győzött az annyiszor megálmodott szocialista forradalom is. Az,
hogy a színre lépett hatalom bűnök sorára alapozta a jövőt, szinte sen
kit sem érdekelt. Az 1944-es véres ősz, a bajuszszaggató beszolgálta
tás, a porig alázó államosítás eseményei nem válhattak lelkiismereti
ténnyé, hisz odakinn a vak optimizmus munkadalának ütemére megál
lás nélkül csattogott a csákány. Vezércikkek unalmát árasztva versek és
novellák tucatjai hirdették, hogy betonalapon épül a jövő, gyárak da
lolnak, és a sötét múlt denevérámyait örök időkre eloszlatja a munkás
jelen. Akárha versenyre keltek volna egymással, hogy ki tud közülük
derűsebben és öblösebben szólni az új rendszer áldásairól, napszámban

9 A fentebbi nézeteket is a Cél és vallomásban hangoztatja.
10A hűség jegyében. In: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. I. m. 236.

dolgozó íróink felajzottan ünnepelték Tito vonatát, Sztálin seregét és a
boldogító ötéves tervet.
Ilyen körülmények között Szenteleky műve természetesen tabuté
mának számított, amelyről nemcsak nem illett, nem is lehetett beszélni.
A jég csak 1950-ben, a heves vitákat kiváltó „áprilisi Híd” évében tört
meg, amikor két háború közötti balodali irodalmunk ismert képviselő
je, Lőrinc Péter hosszabb dolgozatot tett közzé a „vajdasági Kazinczy”
levelezéséről.11 Mivel a párt és a hatalom ekkor még mindig messze
menően támogatta a szocialista realizmus abszurd tantételeit, azt gon
dolhatnánk, hogy Lőrinc Péter egyedüli célja Szenteleky ideológiai
elmarasztalása volt. Erről azonban szó sincs. írása elején leszögez
te, hogy Szenteleky működése „feltétlenül nagy figyelmet érdemel”,
„különösen a húszas évek végén és a harmincas évek elején, amikor
igyekezett az akkori vajdasági irodalom útját egyengetni, irányát meg
szabni”, sőt készséggel elismerte azt is, hogy a jelzett időszakban a
Szenteleky által irányított „irodalmi szektor volt valószínűleg a legér
tékesebb, legszínvonalasabb” . Az írás záradékában pedig, úgyszintén
elismerőn, nyomatékosan kiemelte, hogy Szenteleky „nagybetegen is,
mindhalálig élén volt egy irodalmi mozgalomnak, és leküzdve viszoly
gását is, utolsó leheletig ott állott” a vajdasági vártán.
Ezen a kereten belül azonban, s ez nagyon is érthető, Lőrinc Péter
számos marxista ellenvetést fogalmazott meg. Rámutatott, hogy
Szentelekyék „kispolgári csoportja” nem képviselhette a haladás ügyét,
mert nem ismerte föl a munkásosztállyal kötendő szövetség jelentősé
gét; hogy Szenteleky „helyi szelleme” teljes mértékben célt tévesztett,
mert a kisebbségi kérdést a marxista nemzetköziség figyelembevétele
nélkül vetette föl; hogy a népre hivatkozó Szenteleky valójában maga
sem tudta: az intelligenciára vagy a zsellérek tömegére gondol-e? Az
efféle ideológiai minősítések természetesen ma már éppannyira érdek
telenek, akár Lőrinc Péternek az az irodalmunk történetében páratlan
eljárása, amellyel a Szenteleky nevet kizsigerelte. Minthogy megítélé
se szerint Szenteleky nem volt dzsentri, a nevet minden további nélkül
megfosztotta az y-tól, s végig i-vel írta.
A dolgozat ennek ellenére több olyan megállapítást is tartalmaz,
amely mindennemű ideológiai előítélet nélkül mutat rá Szenteleky
szervező munkájának ellentmondásosságára. Idézetek sokaságával
bizonyítja, hogy Szenteleky „komolyan, alaposan belenyúl az írók
életébe, alkotói módszerébe”. Kiemeli, hogy Szenteleky „nem híve a
11 Két part között. Híd, 1950. 8-9. 605-614.

komoly kritikának’', mert megítélése szerint a kisebbségi lét adottságai
között a „kritikus feladata nem lehet ítéletmondás, hanem egyedül az
író vagy írás értékeinek nyugodt, objektív megállapítása” . Épp ezért,
ha kritikai cikk, „figyelő” vagy ismertetés írására kéri föl írótársait,
rendszerint „azonnal mellékeli a szempontokat is”. Emellett Lőrinc
Péter arra is fölhívja a figyelmet, hogy Szenteleky többször a „diplo
mácia édeskés ostyájába” rejti mondandóját, vagy ha nem, hát „szem
be megdicséri az írót, akit aztán a háta mögött, másnak szóló levélben,
komoly bírálatnak vet alá”.
Ezek az irodalmunk történetében először elhangzó kritikai észrevé
telek már 1950-ben valószínűvé tették, hogy a Szenteleky-kultusz régi,
csaknem szakrális tartalma végérvényesen a múlté. S csakugyan, miután
szellemi életünk lassanként megszabadult a közvetlen politikai irányítás
béklyóitól, irodalmunk pedig mindinkább megoszlott, a hatvanas évek
től kezdődően - elsősorban Bori Imre kutatómunkájának eredményekép
pen egyre több fény esett Szenteleky müvére, később Juhász Erzsébet
megírta a szelíden ironizáló Műkedvelőkét, a Magyar Tanszék pedig
Szenteleky-konferenciát rendezett. Ugyanakkor azonban olyan tanul
mányok is születtek, amelyek alapjaiban kérdőjelezték meg Szenteleky
munkásságát. Egyesek „szánni való irodalmi Vezér”-nck láttatták, akinek
„magyar-centrikus szemellenzők”-töl meghatározott programja végül is
óhatatlanul „vicinális irodalmat” eredményezett.12 Mások, végsőkig fe
szítve a húrt, „irodalmi diktátorának nevezték, akit a „vezérséghez való
beteges ragaszkodás” fűtött13, következésképpen szerkesztői munkája
kapcsán az önfeláldozás fogalma föl sem merülhet.14
Az elmúlt évtizedek során tehát olyan összkép alakult ki Szentelekyről, amely a maga diszharmonikusságával kizárja művének egyolda
lú, föltétien ünneplését. Épp ezért a Szenteleky-kultusz bő három évti
zede tartó harmadik hulláma már nem annyira irodalmi, hanem inkább
művelődéstörténeti karakterű. Ennek szükségszerűségét Herceg János
12 Bosnyák István: Harmadik megálló: Írás a Vajdaságban, avagy széljegyze
tek a „vajdasági irodalom ” margójára J e l évvel az Új Symposion indulása
előtt. In: Szóakció I. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1980. 44-77.
13 Vajda Gábor: Kázmér Ernő. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1980. 129., 130.
14 Vajda Gábor: A magyar irodalom a Délvidéken Trianontól napjainkig. Bu
dapest, Bereményi Könyvkiadó, 1995. 65. - Érdemes lenne vizsgálat tár
gyává tenni, hogy az efféle szélsőséges nézeteket mennyiben indukálta a
Szenteleky-kultusz. Ennél is izgalmasabb lehetne azonban fényt deríteni
arra, hogy az eltelt néhány évtizedben, a Szenteleky-opus vizsgálata során,
irodalmárainkra mennyiben hatott fékezőleg a kultusz.

egészen korán, már 1963-ban belátta: „Legyünk őszinték: a jugoszlá
viai magyar próza messze meghaladta Szenteleky Kornél regényeinek
és novelláinak értékét. Az esszében is kifinomultak az elemzés és meg
világítás eszközei, tehát sem művészi, sem kritikai szempontból nem
lehet példa ma már Szenteleky.” Majd ehhez nyomban hozzáfűzte a
témánk szempontjából oly fontos sorokat: „A szerepével mutat példát,
azzal, ahogyan hinni tudott abban, amit vállalt: hinni a magyar írás
nélkülözhetetlenségében ezen a vidéken, hinni azokban a fiatalokban,
akikben éppen csak megcsillant valahonnan egészen mélyről a tehetség
sápadt fénye, s hinni a lehetetlenben is, hogy itt majd olyan irodalom
virágzik ki, amely hitelességével, művészi erejével megállja a helyét
nagyobb szellemi közösségekben is.” 15
Amikor íróink újabban Szenteleky halálának évfordulóján és az
őszi Szenteleky Napokon ismét össze-összegyülnek, kimondatlanul is
ez előtt a hit előtt tisztelegnek, miközben az irodalmi hagyománytörténés, akár eddig is, halad tovább a maga kiszámíthatatlan útján.
(2004)

15 Az ugartörő példája. In: Összegyűjtött esszék, tanulmányok II. Összegyűj
tötte, az utószót és a jegyzeteket írta: Pastyik László mgr. Beograd, Zavod
za udžbenike i nastavna sredstva, 2001. 299.

JÓZSEF ATTILA-TEMAK
A KISSÁMLITÓL SZÁRSZÓIG

Tíz-tizenkét éves lehetett, amikor egy Tittel Margit nevű színinö
vendék költözött hozzájuk, s bőröndjéből már első este „csodálatos
könyvek”-et csomagolt ki: Szabó Dezső, D’Annunzio, Kaffka Margit,
Anatole Francé, Dosztojevszkij és Ady Endre műveit. Mint Jolántól
tudjuk, a gyerek mohón rávetette magát ezekre a könyvekre, s nap
hosszat olvasott. Esténként, amikor már az egész ház aludt, Ady köl
tészetével barátkozva még mindig a lépcsőházban kuporgott. Mivel
lakótársnőjük időnként maga is írt verset, gyorsan a szívébe zárta, s
nemegyszer megtörtént, hogy kissámlira állva szavalta a lánynak: „Én
a halál rokona vagyok.”
Függetlenül attól, hogy az efféle visszaemlékezéseket általában a
legendateremtés szándéka színezi, nagyon is hihető, hogy Ady költé
szete s külön A halál rokona című vers szapphói strófáinak hervadáskultusza közelről szólította meg az irodalom felé éppen csak elindult
József Attilát. Hogy mennyire így lehetett, arról az őt ért Ady-hatások
második hulláma tanúskodik igen meggyőzően. M ár verselgető ma
kói gimnazista, amikor Galamb Ödön Ady-köteteket kölcsönöz neki.
Az ifjú poéta félrevonul a zsákmánnyal, s néhány nap múlva számos
verset fejből mond el tanárának, haza pedig dicsekedve megírja, hogy
újabb költeményei alapján az intemátus igazgatója „született nyugatistá”-nak tartja, nyilván nem egészen véletlenül, hiszen ő maga is úgy
véli, hogy „már adybb” Adynál.
Egyfajta verseny láz sarkallja tehát a tizenéves költőt. Még nem anynyira a saját út megtalálásának gondjai foglalkoztatják, hanem inkább
az, hogy az Ady-líra eszközeivel miként kerekedhetne fölébe magának
Adynak, aki nem sokkal korábban a magyar költészet meghatározó
alakja volt. Ebbéli igyekezete némi módosulással egészen 1925 őszéig
tart, amikor is, már a bécsi egyetem hallgatójaként, megírja Isten című
versét, amely a következő sorokkal zárul: „Hogy az elfáradt bogarak
mind hazatalálnak, ha esteledik / S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó
nyugalomban / Ott állsz az utjuk végén - Meg nem zavarlak, én Uram, /

Elnézel kis virágaink fölött.” A verset nyomban megküldi Jolánnak,
s igen önérzetes kommentárt fűz hozzá: „nem hiszem, hogy valaha
ember ilyen szépen és ennyire ki tudta volna mondani Istent; nyitott
tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban: szegény Adynak ehhez ké
pest a leggyönyörűbb vergődő fohásza is csak szándék, csak szándéka,
terve a kimondásnak, mikroszkóp alatt felboncolt csíra a Mindenség
életéhez képest” .
Ehhez azonban nyomban hozzátenném, hogy a versengés láza nem
csak Ady, hanem több közvetlen költőelőd viszonylatában is átjárja ko
rai verseit. Megismerkedésük után Juhász Gyula azonnal fölkarolja a
tizenhét éves költőt, nyomatékosan tudtára adva, hogy semmiképpen
sem szabad elkallódnia, majd előszót ír a Szépség koldusához, amelyben
fenntartás nélkül megjósolja, hogy a még ismeretlen költőt ígéretekkel
teljes ifjúsága hamarosan a „jövendő magyar poézis legjobbjai” közé
emeli. Érthető hát, hogy József Attila némely ekkori versén a szegedi
költőre emlékeztető képek és hangulatok lesznek úrrá, egy helyütt pedig
a lírai szubjektum stílusosan elmondja azt is, hogy miután „Öreg, borús
vers” kél borongva benne, szeretné szépen felköszönteni „Magányos,
árva, bús Juhász Gyulát”. Hasonló leleménnyel állítja elő műhelyében
a Kosztolányi-versek ámuló reflexivitását, tesz próbát Füst Milán ódái
nak zsoltározó hangvételével, a versszerkesztés babitsi eszközeivel, de
az erő kassákos megdemonstrálására is vállalkozik már.
Amennyiben ezen az úton halad tovább, kivételes tehetsége óha
tatlanul az epigon líra szűkös keretei közé szorul, ő maga pedig csak
ugyan megmarad ügyeskedőnek, mint némi malíciával Kassák nevezte
a húszas évek elején, nem tudva megbarátkozni azzal, hogy ifjú költő
társa a népköltészetből is merít, és a kötött formákat kedvelve - rímelni
merészel.
József Attila azonban viszonylag gyorsan ráeszmél, hogy az elődök
költői világát nem lehet értékteremtőn továbbépíteni. 1926 júniusában
hosszú levelet küld Jolánnak Bécsből, amelyben a költészetről alkotott
újabb nézeteit ismertetve leszögezi: „Azonban nem áll, hogy Ady-verset
verejtékkel sem lehet írni, mert igenis lehet. Mert az Ady-vers szabályai
már ismeretesek, tehát csupán alkalmazni kell őket. Ellenben nem lehet
véres verejtékkel sem Ady-költeményt írni és Kassák-költeményt se. Ez
azt mutatja, hogy a szabályok csupán a külsőségekből szublimálódnak,
annál is inkább, mert a költészet, a versszerűség olyan finom és miszti
kus valami, hogy mással [...] mint önmagával ki nem fejezhető.”
Versnek és költeménynek ilyesfajta szembeállítása arra utal, hogy
József Attila ekkor már határozottan távolodik a más költői világok

külsőségek adta szabályaitól, s olyan struktúrák létrehozására törek
szik, amelyeknek törvényszerűségeit eljövendő nemzedékek fogják
föltárni. Ezzel a befelé forduló, immár önnön eredetiségét dokumen
tálni kívánó igyekezettel magyarázhatjuk egyébként azt is, hogy a ké
sőbbiek során József Attila egyetlen irodalmi iskolának, egyetlen iz
musnak sem tudott szolgálatába állni. Bécs után kijut Párizsba, szívós
munkával bemagolja csaknem az egész szótárt, lelkesen olvassa a fran
cia költészetet, kiváltképp Villont, a szürrealistákkal azonban nem köt
barátságot, s arról sincs közelebbi adatunk, hogy a szürrealista látás- és
alkotásmód elméleti alapvetésével megismerkedett volna.
Bretonék, mint ismeretes, mozgalmuk kezdetén nyomatékosították, hogy az álom mindenhatóságán alapuló szürrealizmus a léleknek
olyan zavartalan önműködése, amelynek „célja szóban, írásban vagy
bármi más módon kifejezni a gondolkodás” valódi természetét, „füg
getlenül az értelem bármiféle ellenőrzésétől, minden esztétikai vagy
erkölcsi törekvéstől” . József Attila, még ha netán ismerte volna is a
korai szürrealizmusnak ezt a definícióját, verseiben nem alkalmazko
dott hozzá. Nyilván ráeszmélt, hogy a lélek „zavartalan önműködése”
maradéktalanul fölszabadítja ugyan a képzeletet, s egy új, egyszeri
összefüggéseket mutató nyelvi valóságot teremt, a léleknek ez a sza
badsága azonban a szürrealista követelmények következetes betartása
esetén illuzórikusnak bizonyul. Minél végletesebb ugyanis a „logika
uralmának” elvetése, a „lélektani cenzúra” kikapcsolása, annál szerve
zetlenebb marad a mű, s ahelyett, hogy az áhított teljességet elérné, ke
letkezése pillanatának foglyaként megreked az inkoherens elemekben
gazdag részlegesség szintjén. Érthető hát, hogy szürrealista verseiben
József Attila nagy kedvvel sorjázza a szabad asszociációkat, szívesen
köt egybe egymástól távol eső fogalmakat, a külsőlegességet ígérő
automatikus írástól azonban idegenkedik. így van ez a Medáliákban
is, ahol a nehezen értelmezhető képzettársításokat tudatosan megszer
kesztett külső forma hordozza.
Nem sokkal Párizsból való hazatérte és a Medáliák szintézise után
páratlanul mozgalmassá válik József Attila pályája. Bekapcsolódik az
Ady költészetéről kirobbant országos vitába, s mielőtt a maga mondan
dóját kifejtené, az addigi részvevők egy részét - Kosztolányitól kezdve
Babitson, Zilahy Lajoson, Márai Sándoron, Fenyő Miksán át egészen
Kassákig - szellemes jókedvvel megfricskázza. Előveszi Pintér Jenő
„két hónaljra való” irodalomtörténeti munkáját, s fölényesen, maró
gúnnyal teszi szóvá a vállalkozás áltudományosságát, mellébeszélését,
a szerző készületlenségét. Ezen a téren azonban mégis A z Istenek hál

nak, az ember él című dolgozatában megy el legtovább, ahol Babits
Mihályt, a költőt és embert támadja egyszerre. Már a „kellékei is rémségesek”, állapítja meg, „két marékkai tömi belénk a zagyvaságot”,
lírája tele van képzavarral, tolakodással, „úgy vagyunk vele, mint vala
mi rím-ügynökkel, akit ha kidobunk az ajtón, bejön az ablakon”. Majd,
tekintet nélkül arra, hogy tilosban jár, kimondja: „Akinek ilyen nyákos,
üres odú a lelke, lehet-e formaművész.”
Ne törődjünk most azzal, hogy ezeknek a szó szoros értelmében ke
gyetlen rendteremtő gesztusoknak számos oka van. Inkább arra ügyel
jünk, hogy József Attila ekkortájt már a Bartha Miklós Társaság tagja,
s éppen a valahova tartozás ténye képesíti arra, hogy olyan kritikai
hadjáratot indítson, amilyenre magányos irodalmárként föltehetőleg
sohasem vállalkozott volna.
S valami hasonló történik majd nem sokkal később is, amikor az
illegális kommunista párt tagja lesz. Agitatív verseket kezd írni, annak
ellenére, hogy az igehirdetésnek ezt a módját fölöttébb problematikus
nak tartja. M ár 1928-ban arra hívja föl a figyelmet, hogy „minden szo
cialista pretenzióval fellépő költővel kapcsolatban [...] elsősorban azt
kell megvizsgálni, hogy mennyiben élte át a szocializmust mint költé
szetet, vagy pontosabban szólván, eszmei tartalmát mennyiben sikerült
lelkivé váltania” . Enélkül ugyanis a munkásság osztályharca könnyen
szocializmusellenessé válhat, mint ezt „szocialista voltukkal hivalgó”
költőtársai is tanúsítják, akik képtelenek meghaladni a „századvégi
március 15-i hazafias ódák lelkesedését”. Néhány évvel később pedig
arra a kérdésre, hogy korábban mért tartotta magát távol az agitatív
lírától, Fábry Zoltánnak írt, sokszor idézett levelében köntörfalazás
nélkül így válaszolt: azért, mert „proletárvers címén a gyakorlatban
magyarul csak szennyirodalmi tehetségtelenséget láttam és ez eleve
visszarettentett” .
Visszarettentette, de aztán műhelyében mégis egymást követték a
mozgalmi versezetek. Bár e szövegek nem zuhannak az ún. proletárlí
ra alacsony színvonalára, mindegyikük olyan marxizáló konklúzióval
zárul, amely ma, a szocialista rendszerek bukása után, még üresebben
hangzik, mint hangozhatott a versek keletkezésének idején. A Tömeg
záradéka pl. ez: „Éljen a munkásság, parasztság, / nem fogja polgári
ravaszság, / fölrúgja milliónyi láb, - / hú! tömegek, tovább! tovább!”
A Lebukotté ez: „A mozgalom vár, munka és család, / míg megbukik
a kizsákmányolás, / sarló villan, lesújt a kalapács / s börtönről, gyárról
lehull a lakat. / Éljen a Szovjet, a munkástanács! / Testvér, segítsd a
lebukottakat.”

Ezek az ideológiai közhelyekbe fulladó versek, melyeket az utóbbi
időben mintha restellne már az utókor, közvetve mégis fontosak. Hiszen
megírásuk indítékait fürkészve elsősorban nem a párt megrendelésére
kell gondolnunk, hanem a marxista tanok nagy ígéretére, amely, József
Attilát is beleértve, ezreket bűvölt el annak idején.
Mint köztudott, a marxizmus abból a föltevésből indul ki, hogy az
emberiség története valójában az osztályharcok története, amelyet a
termelőerők és a termelési viszonyok összhangjának törvénye szabá
lyoz. E törvény értelmében minden társadalmi-gazdasági alakulatban a
termelőerők alkotják a termelés alapvetően fontos, dinamikus elemét.
Szüntelenül fejlődnek, szemben a termelési viszonyokkal, melyek a
stabilabb elemet képezik. Épp ezért a társadalmi fejlődés során súlyos
ellentmondás támad a föllépő új termelőerők és az elavult termelési
viszonyok között, s ez az ellentmondás szükségképpen társadalmi for
radalomhoz vezet. Ez a törvényszerűség, hirdették a marxisták, min
den eddigi társadalom életét meghatározta, de mivel a múltak embere
nem ismerte föl, hatását sem küszöbölhette ki. A szocialista forradalom
viszont egyszer s mindenkorra érvényteleníteni fogja, hiszen a szocia
lizmusban a tulajdon társadalmi jellege folytán a termelési viszonyok
mindenkor összhangban lesznek a termelőerőkkel, és szabad teret biz
tosítanak ezek gyors, válságmentes fejlődésének.
A marxizmus tehát azt bizonygatta, hogy fölismerte a történelmi
szükségszerűség alapképletét, amelynek segítségével tartósan meg le
het szüntetni az ember több ezer éves megváltatlanságát. Aligha lehet
kétséges, hogy József Attilát épp ez az akkor még megvalósíthatónak
látszó utópia késztette arra, hogy agitatív verseit a mozgalmi frazeoló
gia eszközeivel kontaminálja.
Néhány évvel később azonban, amikor már rádöbbent, hogy sem az
anyagban, sem a társadalom életében nem figyelhető meg a szükségsze
rű fejlődés csírája, leszámolt doktriner nézeteivel. Igen tanulságos e te
kintetben egy esztétikai töredéke, amelyben egyebek közt a következő
ket olvashatjuk: „A dialektika a tézis-antitézis-szintézis formula szerint
a világfolyamat benső kényszer-elve. Én a világfolyamatban ilyen elvi
kényszert nem látok, de nem is láthatok, ha nem akarom a világfolyama
tot benső lélekkel fölruházni.” Majd néhány sorral később így folytatja:
„Dialektikán tehát nem a világfolyamat benső elvi kényszerét értem, ha
nem ellenkezőleg, a gondolkodásnak azt az elvét, amely a valóság meg
ismerését a valóság folyamatos, történeti leolvasásából származtatja.”
A „benső lélek”-nek, „benső elvi kényszerének a világfolyamatból
való definitív kizárása nemcsak azt nyomatékosítja itt, hogy a történel

mi szükségszerűség merő képtelenség, hanem egyúttal híven érzékel
teti az egyes ember gondolkodásának végérvényes magára utaltságát
is, amely a Téli éjszaka hollójára asszociáltat, amint a sötét, hideg űrön
átrepül. Ez a gondolati egyedülvalóság, amelyet természetesen szá
mos más mozzanat tett nehezen elviselhetővé, vezetett aztán oda, hogy
József Attila töprengéseiben előtérbe tolakodott a büntelen bűnösség
gondolata, hogy már nemcsak a társadalmat, hanem a kozmoszt is
börtönként élte meg, az ember esélyeit pedig semmisnek találta, mint
Világosítsd f ö l című versének zárósorai is tanúsítják: „Nézz a furfan
gos csecsemőre: / bömböl, hogy szánassa magát, / de míg mosolyog az
emlőre, / növeszti körmét és fogát.”
Ezen az úton természetesen csakis egyénisége integritásának lassú
fölbomlásáig juthatott el, amikor is a jambusokba kapaszkodva már
csak a gépies költői működéstől remélhetett némi nyugalmat - egészen
a szárszói sínekig.
Azt mondják, beteg volt. Igen, csakugyan beteg volt, de nem annyi
ra, mint a világ, amely azóta is módszeresen lehetetlenné kívánja tenni
a tiszta eszmélkedést.
(2005)

ÁR ELLEN - MÉRTÉKTARTÓN
J ó zsef Attila vajdasági recepciója
az ötvenes évek elején

Az ötvenes évek legelején irodalmunk páratlanul nehéz napokat élt
át. A pártállam irodalompolitikai csőszködésének szigora lassanként
enyhült ugyan, ez azonban csak kis mértékben tette elviselhetőbbé el
szigeteltségünket. A Tájékoztató Iroda Jugoszláviát sújtó 1948-as dön
tése, majd a Rákosi-féle diktatúra megalapozása után az anyaországi és
a vajdasági magyar irodalom közötti kapcsolatok csaknem teljes mér
tékben leépültek. Miközben odaát az imperializmus láncos kutyájaként
emlegették Titót, természetesen nemcsak az emberek, hanem a köny
vek előtt is lezárták a határt. Érthető hát, hogy B. Szabó György, az
újvidéki Tanárképző Főiskola magyar tanszékének vezető tanára épp
ekkortájt kezdi sajtó alá rendezni néhány klasszikusunk műveit.
A tizennégy kötetre rúgó sorozatnak külön figyelmet érdemlő da
rabja a Jó zse f Attila összes versei és műfordításai című, 1952-ben
megjelent kiadvány1, amelynek közzétételét a hézagpótlás szándékán
túl két fontos mozzanat is siettette. Mint maga B. Szabó hívja föl rá
a figyelmet, Magyarországon a költő nevét „ma tudományegyetem,
kollégiumok, kultúrintézmények, parasztszövetkezetek és vállalatok
viselik, de - bármennyire paradoxonként hat is - a »proletár-utókor«
mindmáig megfeledkezett a költő összes műveinek gondos, megbíz
ható szövegkritikai kiadásáról”. Emellett, s erre úgyszintén B. Szabó
mutat rá, a „szektáns ideológia, mely a 30-as években elítélte József
Attilát, mert költészete nem volt »beskatulyázhatóan« politikai költé
szet és nem volt csak napi agitációs líra - ma, a költő hazájában újra
üldözőbe vette verseit” .2
1„Testvériség-Egység” Könyvkiadóvállalat, Noviszád, 1952.
2 Mindkét idézet a József Attila életműve című tanulmányból való, amely
először a Hídban jelent meg 1951 decemberében, később pedig a szóban
forgó kötet előszava lett. A tanulmány újabban a Tér és időben olvasható.
Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Bosnyák István. Újvidék,
Fórum Könyvkiadó, 1988. - Itt jegyzem meg, hogy B. Szabónak a szek-

B. Szabó György tehát tudván tudta, hogy a mostoha körülmények
között az elérhető teljességet kell szem előtt tartania. Vállalkozását
azonban nagymértékben nehezítette, hogy a közvetlen kutatásra még
álmában sem gondolhatott. A Döntsd a tőkétf ne siránkozz című, 1931 ben publikált és nyomban elkobzott versesfúzet anyagát például kény
telen-kelletlen úgy kellett helyreállítania, hogy magát a kötetet kézbe se
vehette. Ennek ellenére néhány rendelkezésre álló fontosabb kiadvány
és folyóirat segítségével sikerült eljutnia egy minden korábbi József
Attila-kiadásnál gazdagabb versgyűjteményig, amelynek jegyzetanya
ga nem csupán a költő életében megjelent kötetek anyagáról tájékoz
tat, hanem szövegvariánsokat is közöl, záradékként pedig közzéteszi
a József Attiláról szóló irodalom elérhető bibliográfiai adatait is. Nem
véletlen hát, hogy Sinkó Ervin elismerően szólt a „festőként is tehet
séges” B. Szabó György szerkesztő munkájáról, amelynek eredménye,
mint megállapította, valójában nem más, mint a költő verseinek első
kritikai kiadása.3
Annak ellenére, hogy a kötet könyvészeti értéke nyilvánvaló, a to
vábbiakban arra szeretnék rávilágítani, hogy miként közelítette meg
B. Szabó György József Attila költészetét. Mivel a „kizökkent” tör
ténelmi idő adottságai között kellett dolgoznia, a kötet előszavában
nem annyira poétikai tanulságok levonására törekedett, hanem inkább
arra, hogy a József Attila-olvasás lehetséges elvi szempontjait tisz
tázza. Nagy nyomatékkai emelte ki, hogy a költő írói attitűdje „nem
kiragadott verssorok vagy strófák alapján válik érthetővé, hanem fel
tételezi egész életművének gondos elemzését”, annál inkább, mert eb
ben a költészetben a „harcos és forradalmi hang gyakran váltakozik a
pesszimizmus, a kiábrándultság, a csüggedés és az egyéni fájdalom
szubjektív kifejezésével”.
táns ideológia reinkarnációja tekintetében csak részben van igaza. Miután
Lukács György 1945-ben kimondta, hogy a „magyar demokráciát véres
komolysággal, megalkuvás nélkül követelő és építő párt” József Attilát a
magáénak vallja (Pártköltészet. In: Magyar irodalom - magyar kultúra.
Budapest, Gondolat Kiadó, 1970. 306.), a költő verseinek „üldözése” meg
szűnt, s kisajátításuk időszaka következett el. Más kérdés természetesen,
hogy az „elvtársak” továbbra is elzárkóztak József Attila költészetének
mindazon rétegeitől, amelyeket szektáns eszmélkedésük módfelett proble
matikusnak talált.
3 Sinkó Ervin a belgrádi Borba 1953. január 1-2-i számában méltatta a köte
tet. Recenziója A magyar kultúra tűzhelye a szabad Vajdaságban címmel a
Híd 2005. évi 6. számában jelent meg magyarul.

Ezek az életmű gazdagságát, sokrétűségét kiemelő észrevételek ter
mészetesen azt a célt szolgálták, hogy kellőképp ellensúlyozzák a ma
gyarországi hatalmi körökben ápolt haszonelvű legendát, amely sze
rint József Attila költészetét nagyrészt páncélba öltözött, rendíthetetlen
osztályharcos tudatosság hatja át. S tulajdonképpen ugyanezt a célt
szolgálták a forma és a tartalom viszonylatáról kifejtett nézetei is. Már
az előszóban kiemelte, hogy valamely életmű elbírálásakor kizárólag a
tartalmi vonatkozásokra figyelni helytelen eljárás volna, később pedig,
a pedagógusok számára írt József Attila-dolgozatban részletesebben is
rámutatott az ún. tartalmi elemzés buktatóira.4
Abból indult ki, hogy pedagógusaink „bizonyos elfogultsággal kö
zelednek” József Attilához, és nemegyszer olyan pártköltőnek tekintik,
„akinek költészete - éppen a középiskolai irodalomtanításban - első
sorban arra szolgál, hogy a magyar irodalom legtipikusabb »pártkölté
szetét« az ő művein keresztül szemléltessük” . A tanár így megkerüli a
vers „esztétikai értelmezésének alapkövetelményeit, a vers tartalmi és
formai értékének feltárását”, s „lényegében nem tesz mást, mint a költő
művét mozgalmi jelszavakra »fordítja le«, és az egyéni, szubjektív je l
legű lírából objektív hangú értekező prózát teremt” . Az effajta elemzés
merevsége aztán odavezet, hogy a pedagógusok gyakran kizárólag a
„forradalmi” tartalom szempontjából bírálják el az életműveket. Petőfi
forradalmi vonásait, sőt művészi nagyságát is csak ott látják meg, ahol
„korának politikai és társadalmi jelszavait fejezte ki és foglalta vers
be”, ez az eljárás azonban teljes mértékben elsikkasztja „költészetének
valódi jellegé”-t, hiszen „Petőfi forradalmisága nemcsak forradalmi
verseiben van meg, hanem szerelmi lírájában, tájverseiben, epikájá
ban - sőt megvan nyelvezetében, stílusában, költői képeiben, hason
lataiban” is. Ideje hát, hangsúlyozta B. Szabó György, hogy az írókat
elsősorban a műveik alapján értékeljük, és leszámoljunk az irodalmi
legendákkal.
A háború utáni vajdasági magyar irodalomban nem sokkal később
tért hódító műközpontúság forrásvidékénél vagyunk tehát, B. Szabó
György azonban szemléletét ennek ellenére a marxista hagyományok
hoz igazította. A marxista kritika, mint ismeretes, minduntalan a tar
talom és forma dialektikus egységére hivatkozott, valójában azonban,
nyíltan vagy burkoltan, a tartalmat részesítette előnyben, úgy képzel
4 Gondolatok és jegyzetek József Attila műveinek tárgyalásához. Népoktatás,

1952. 1. és 3. szám. Újabban az Élmény, szerep, hivatásban olvasható. A
kötet írásait begyűjtötte, sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta
Bosnyák István. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1988.

ve, hogy az alkotómunka során éppen a súlyos tartalom az, amely a
maradandóságot biztosító formát létrehozza. B. Szabó György, annak
ellenére, hogy az ún. tartalmi elemzésben a megengedhetetlen leegy
szerűsítés veszélyére ismert rá, nem tudott maradéktalanul eltávolodni
ettől a feltevéstől.
A kötet előszavában megjegyzi, hogy a polgári esztétika kép
telen felismerni az „új tartalom forradalmasító kihatását a vers egé
szére”, a pedagógusoknak írt dolgozatban pedig azt fejtegeti, hogy a
Szegényember balladája című költeményben a műfajilag is új „nem a
vers formai sajátságaiban, hanem a vers tartalmában jutott kifejezés
re” . S ugyanitt mondja el azt is, hogy megítélése szerint József Attila
életművének egyik legjelentősebb költői eredménye az, hogy művészi
egységet tudott teremteni a „súlyos tartalom és a kristálytiszta költői
kifejezéssközött” .
Ezek és az ezekhez hasonló példák arra utalnak, hogy B. Szabó
György gondolkodásában a tartalom és a forma bizonyos mértékben
eltávolodott egymástól, azt a látszatot keltve, mintha a művekben a két
fogalom egymástól függetlenül is létezhetne és megragadható volna.
Pedig ez koránt sincs így. Lotman hívja fel a figyelmet arra, hogy az
„eszmét nem egyes, akár szerencsésen összeszedett idézetek tartalmaz
zák, hanem az egész művészi struktúra fejezi ki”. A mű eszmei tartalma
valójában nem más, mint maga a struktúra, következésképp a „struk
túrán kívül nem képzelhető el művészi eszme”. Épp ezért a „forma és
a tartalom kettősségét az eszme, az adekvát struktúrában megvalósuló
és azon kívül nem létező eszme fogalmával kell helyettesíteni” . S mert
így van, fejti ki Lotman, nyilvánvaló, hogy az „eszmei tartalom” és a
„művészi sajátságok” szétválasztott vizsgálata, amely rendkívül mé
lyen beivódott az iskolai gyakorlatba, a „művészet alapjainak meg nem
értéséből ered és káros”, hiszen „úgy tünteti föl a dolgot, mintha az iro
dalom csupán eszköz lenne ahhoz”, hogy az írók „hosszan és díszesen
fejtsék ki az egyszerűen és röviden is elmondható gondolatokat” .5
Biztosra vehető, hogy a költészetet a vulgarizálástól oly nagyon fél
tő B. Szabó György, ha ismerte volna Lotman nézeteit, messzemenően
egyetértett volna velük - titkon legalábbis. Nyíltan ugyanis semmi
képpen sem hangoztathatta volna, hogy az eszmei tartalom a struktúra
maga, hiszen a vajdasági magyar irodalom eszmei „tisztaságára” ügye
lő korifeusok nyomban formalista árulónak kiáltották volna ki.
5 J. M. Lotman: Szöveg - modell - típus. Budapest, Gondolat Kiadó, 1973.
19.,21.

A marxista tantételek egyébként nem csupán a tartalom és forma
viszonylatainak fölvetésekor kerülnek előtérbe B. Szabó Györgynél,
hanem az általánosítás pillanataiban is. Megkerülhetetlennek tartja, lát
hattuk, hogy József Attilát egész életművének gondos elemzésével kö
zelítsük meg, mert csakis így mutatkozhatnak meg költészetének azok
a bonyolult, egymásnak gyakran ellentmondó rétegei, amelyek lírai
magatartását meghatározzák. Ugyanakkor azonban, ezzel a meghirde
tett igénnyel szinte feleselve, nagy nyomatékkai szögezi le, hogy József
Attila a „nép és a haladás szolgálatába” állította művészetét, a „szocia
lista forradalom énekesévé” vált, s mint ilyen a „költészet eszközeivel
örökítette meg az imperializmus és a fasizmus korának szabadságellenességét, eniberellenességét”. Szövetségesünk tehát, mert „fáradhatat
lanul közreműködik a testi és szellemi kizsákmányolás alól felszabadult
új nemzedékek emberi és érzelmi életének gazdagításában” .
Önként adódik a kérdés, hogy vajon mi indukálta ezeket a fáradt
marxista szólamokat. Közvetlen környezetének feltehető gyanakvását
akarta netán eleve elhárítani? Vagy maga is hitte, hogy József Attila
csakugyan a nép és a haladás szolgálatába állította művészetét, amely
épp ezért a testi és szellemi kizsákmányolás alól állítólag felszabadult
új nemzedékek gyarapodásának kiapadhatatlan forrása lehet? Pontos
választ aligha adhatunk erre a kérdésre. Fel kell tételeznünk, hogy indukátorként alighanem mindkét körülmény közrejátszott, az alapvető
okot azonban mégis másutt kell keresnünk.
A Tájékoztató Iroda 1948-as döntése, amely a magukat szocialis
tának nevező országok közösségéből kiközösítette Jugoszláviát, gon
dosan véka alá rejtette az ország ellen indított rágalomhadjárat valós
indítékait. A sztálinista propagandagépezet véletlenül sem mondta ki,
még csak nem is célzott rá, hogy Jugoszláviát azért kell keményen
megbüntetni, mert az ország vezetői nem hajlandók a nagyorosz hegemonizmus szolgálatába állni. Ehelyett minden eszközt igénybe véve
azt bizonygatta nap nap után, hogy a jugoszláv párt és államvezetés,
miután gyalázatosán elárulta a szocializmus ügyét, az imperializmus
karjaiba akarja taszítani a többre érdemes jugoszláv népeket. A jugo
szláviai baloldali értelmiségnek ez okból nem állt módjában azonnal és
gyökeresen szakítani a dehumanizált szovjet „felépítménnyel”, hiszen
a vádak ellenében újra meg újra bizonyítania kellett, hogy változat
lanul hithű szocialista elveket vall. így aztán a konfrontálódás után a
lírában még éveken át zúgtak, dübörögtek a derűs traktorok, az érteke
ző prózában pedig az érdeklődés megújulón a marxista esztétika elvi
kérdéseihez kanyarodott vissza.

Ennek a kényszerhelyzetnek volt kiszolgáltatottja részben B. Szabó
György is. Minden erejével hozzá kívánt járulni József Attila költé
szetének affirmálásához, menet közben azonban helyenként mégis a
hatalom elvárásaihoz igazodott a célból, hogy ár ellen úszásának le
hetőségét megóvja. Mert ár ellen úszott. A pedagógusok figyelmét
felhívta arra, hogy József Attila agitatív verseiben gyakran háttérbe
szorul a költészet, mivel a költő ott felesleges túlbuzgalommal „min
denben követni igyekszik a »proletkult« művészeti elveit és gyakorla
tát”. Vörösmartyról írt tanulmányában azt szögezte le, csaknem eret
nek gesztussal, hogy József Attila nem pusztán „mozgalmi költészetet
adott”, hanem „már-már az irracionalitás határán mozgó gondolatokat
és érzéseket megörökítő remekműveket is”.6 Emellett a pedagógusok
figyelmébe ajánlotta a Medáliák szürrealizmusát, illetve a kétrészes
Reménytelenült, amelyet majd hosszú éveken át több magyarországi
irodalmár mentegetni próbál később.
Ár ellen úszó magatartását azonban talán mégis J ó zse f Attila isme
retlen versei című írása érzékelteti legközvetlenebbül.7 Ebben kiszakít
ja magát az ideológiai és politikai minősítések hálójából, és filológiai
tények segítségével mutat rá, hogy a hivatalos magyar irodalompoliti
ka a költő merőben abszurd meghamisításától sem riad vissza.
A Magyar írók Szövetségének folyóirata, a Csillag 1952 decem
berében beszámol arról, hogy hamarosan megjelenik József Attila mű
veinek kétkötetes kritikai kiadása, amelyből a névtelen cikkíró kilenc
ismeretlen, elfelejtett verset is közöl. B. Szabó György természetesen
üdvözli az új kiadást, mert „végső ideje, hogy a magyar olvasó végül
is egy teljes József Attilát vegyen a kezébe”. Ugyanakkor azonban a
kiadást előkészítő József Attila Munkaközösség filológiai munkamód
szerének tarthatatlanságát három példával illusztrálja.
Az első a Jónál jo b b című, 1924-ből származó vers, amelynek kez
dő strófája így hangzik: „Páris, Berlin, Moszkva és Szeged - / Kevesen
vannak jó emberek.” A Csillag névtelen szerzője ehhez a két sorhoz a
következő légből kapott kommentárt fűzi: „Nagyon jellem ző, hogyan
változtatták meg már egy korai versében, amely a kapitalista világ
gonoszságával állítja szembe a szocialista jövőt, az eszmei mondani
valót, úgy, hogy a rossz példái közé Madrid helyére becsempészték
6 Vörösmarty. Egy írói hagyaték védelmében. Magyar Szó, 1950. december

10. A tanulmány újabban a Tér és időben olvasható.
7 Híd, 1953. 2. Újabban A tér és idő árnyékában című kötetben olvasható.

Az írásokat begyűjtötte, sajtó alá rendezte, az előszót írta és a jegyzeteket
készítette Bosnyák István. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1989.

M oszkvát.” Majd bomírt elégedettséggel megállapítja, hogy az új ki
adás szerencsére helyreállítja az eredeti szöveget. B. Szabó György
nem győz ámulni ezen a filológiai leleményességen. Az következik a
versből, hogy Moszkvában már a húszas évek első felében is csak jó
emberek éltek? A Madridra hivatkozás következtében az olvasók tuda
tában már akkor a „fasiszta terror és Franco alakja merült és merülhe
tett fel?” - latolgatja, majd a javítás újkeletűségére célozva megadja a
szorongató választ is: „A nagy proletárköltő »világnézeti és művészi
fejlődésében« az ilyen »elírást«, hogy Moszkvában is »kevesen van
nak jó emberek« - ma magyarázni kell Magyarországon. Magyarázni
és igazolni a költőt.”
A második példa a szövegvariánsok kérdését érinti. A Csillag
névtelen szerzője nagy nyomatékkai hangsúlyozza, hogy azokat a
Medvetáncba fölvett szövegeket, amelyekben eltűnik a forradalmi
mondanivaló, föltétlenül helyre kell állítani, hiszen a versek megsze
lídítése a „kötet kiadásának a költő burzsoá »mecénásaitól« szabott
feltétele is volt” . B. Szabó rámutat, hogy József Attila a Medvetáncba
besorolt agitatív versek némelyikének „művészieden és erőltetett for
radalmi szimbolikáját” csakugyan elhagyta, ezt azonban nem lehet ki
zárólag úgy tüntetni fel, mint a költő burzsoá „mecénásaitól” szabott
feltételt. A költőnek joga volt korábbi versei szövegén javítani, s ha ezt
a jogot elvitatjuk, az „bizonyos mértékben a versszöveg meghamisítá
sát is jelenti”. Annál inkább, mert a Döntsd a tőkét, ne siránkozz és a
Medvetánc megjelenése között eltelt három év „József Attila és a párt
közötti ellentét és szakítás periódusa is” . Az egyetlen elfogadható meg
oldás épp ezért az, ha minden szövegvariánsot feltüntetünk.
A harmadik példa talán a fentebbi kettőnél is tanulságosabb. A
Csillag névtelen írója kitér a Nagyvárosokról beszélt a messzi ván
dor és A nagy városokat című korai versre, s a mindenkori poltronok áhítatával megállapítja: a két vers „valószínűleg a költő Rákosi
elvtárssal való ismeretségének emléke. Rákosi elvtárs kevéssel elfogatása előtt néhányszor a költő sógoránál tartózkodott, s néhány be
szélgetésük nagy hatással volt az ifjú költő fejlődésére. [...] A fiatal
költő felidézte képben - minden naiv vonása ellenére - felismerhető
a Szovjetunió szocialista világáért való lelkesedés”, hiszen az „ellenforradalmi Magyarország sötétségében vergődő szabad lélek számára”
a Szovjetunió „már ekkor az emberi jólét, boldogság és a legmélyebb
kultúra csodálatos ígéretföldje” .
A zsdanovi telepátiának ehhez a vaskos megnyilatkozásához a mér
téktartó B. Szabó György nem fűz kommentárt. Fölösleges is volna.

Az elmondottak alapján túlzás nélkül állítható, hogy az ötvenes
évek elején B. Szabó György fontos szerepet játszott József Attila köl
tészetének istápolásában, értelmezésében és megvédésében. Érvelése
ugyan több helyütt a korszak szellemi szintjén állapodik meg, ez azon
ban nem csökkenti nagyobb mértékben kezdeményeinek jelentőségét.
(2005)

KORHOZ KÖTÖTT TELJESSÉGIGÉNY
Bori Imre: József Attila költészete.
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2005

Évtizedekkel ezelőtt lábra kapott a hír, hogy doktori értekezését
Bori Imre József Attila költészetéről szerette volna írni, hozzá is fo
gott a munkához, ebbéli igyekezete azonban akadályokba ütközött. A
hír, bár írói körökben elég nagy port vert fel, mendemonda maradt,
hisz Bori Imre publikált dolgozatai között sem akkor, sem később nem
lehetett olyanokat fellelni, amelyek a költői mű monografikus feldol
gozásának igényéről és jegyeiről tanúskodtak volna. Elsősorban talán
épp ez a körülmény okozta, hogy irodalmi körökben felfokozott érdek
lődés támadt kötetünk kézirata iránt, amikor az nemrég a hagyatékból
előkerült.
(A megírás indítékai) Az ötvenes évek végén, a nagytanulmány ke
letkezésének idején, Bori Imre úgy látta, hogy a modem magyar iroda
lom alakulástörténetében József Attila „központi helye” immár vitat
hatatlan. Azok a nézetek ugyanis, amelyek „más költőket (Ady Endre,
Babits Mihály, Erdélyi József, Illyés Gyula) helyeztek elébe és fölébe,
lassan háttérbe szorulnak, és mind jobban meggyőződéssé lesz, hogy
József Attila életműve fejezi ki legtökéletesebben, legnagyobb művé
szi szinten” a XX. századot. Ennek ellenére, jegyzi meg Bori Imre,
a helyzet mélyen paradoxális, hiszen ha a mű utóéletére pillantunk,
alig láthatunk mást, mint azon „meg nem értéseknek, félremagyarázá
soknak, elferdítéseknek sorozatát”, amelyek az életművet már a költő
életében is kísérték. A háború után ugyanis, tekintettel arra, hogy az
opust „nem lehetett beilleszteni azokba a sémákba, amelyeket az öt
venes évek kezdetén a szocialista realizmust hirdető irodalompolitika
kidolgozott”, az életmű egésze problematikussá vált. A költő munkái
nak kritikai kiadása megkezdődött ugyan, a műveivel való foglalkozás
azonban mind gyérebb eredményeket hozott. Annál inkább, mert szá
mos József Attila-vers fényévekre esett az ún. haladó hagyományoktól,
következésképp az irodalmárok vagy mélyen hallgattak róluk, vagy
általános szólamokat hangoztattak velük kapcsolatban, de megérteni
és valós nagyságukban felmérni nem merték őket.

A költő megítélése tekintetében az „1956-os októberi események
után” állt be jelentősebb fordulat. Egyesek most már a XX. század leg
nagyobb magyar szellemeinek lelki rokonaként emlegették a költőt,
ugyanakkor azonban még mindig nem mérték fel „mint azokkal egyen
rangú társat” . Épp ezért József Attila változatlanul „a jövendő költője,
a nyílt titok, a nagy és friss, irányt mutató lehetőség” .
Bori Imre tehát egyfelől hathatósan hozzá szeretett volna járulni
a költői életműhöz tapadt meg nem értések, félremagyarázások és
ferdítések leleplezéséhez, másfelől pedig a „nyílt titok” értékteremtő
megközelítéséhez, még ha tudván tudta is, hogy munkája során csak
szerény csapást vághat a „költőhöz vezető út sok bozótján és folyon
dárjain át” .
(A pálya globális képe) Az előszó után Bori Imre a zsengékre vet
pillantást, majd az első kötetet, a Szépség koldusát fürkészi, amely a
költészet polgárának, a Szépség alattvalójának mutatja a költőt, azt a
benyomást keltve, mintha ezek a versek nem is az „ellenforradalom
gőzében fuldokló magyar társadalomban keletkeztek volna”. Az ifjú
József Attila ugyanis ragyogó érzékkel elsajátította a költőelődök poé
tikai eszközeit, s ezeknek birtokában megismételte a „magyar költészet
elmúlt ötven évének fejlődését”, később pedig, amikor már a maga
hangját kereste, a szürrealizmus és a marxizmus hatott rá döntően.
Érdekes módon Bori Imre ekkor még érintőlegesen sem veti föl
József Attila expresszionizmusának kérdését. „Kassáktól én igen távol
állok, mondhatnám nincs hozzá semmi közöm” - írta a költő Jolánnak
1926 júniusában, s Bori Imre talán épp ezt az információt találta mér
tékadónak. A Kassáktól való költői elhatárolódás ekkorra már csak
ugyan megtörtént, ez azonban nem feledtetheti József Attila korábbi
expresszionista kísérleteit, amelyek közül nem egyet éppen Kassák fo
lyóiratában, a bécsi A/iában szeretett volna közzétenni. Bori Imre ezek
kel a versekkel majd csak tíz év múlva, A szecessziótól a dadáig című
avantgárdtörténeti kötetében foglalkozik részletesen.
A pályakép rajzolgatása közben Bori Imre egész sor olyan észrevé
telt rögzít, amely nem annyira újdonsága, hanem inkább az eszmélkedés iránya következtében ma is megfontolandónak látszik. Rámutat,
hogy József Attila nem volt a szürrealizmus fenntartás nélküli híve,
nem követte az „irányzat szélsőséges stilisztikáját”, ehelyett megkeres
te „racionális magvát, amelynek segítségével új költői értékeket lehet
teremteni” . A szürrealizmus kétségkívül felszabadítólag hatott költői
természetére: megnyitotta képzeletét, finomította asszociatív képessé
geit. Emellett a szürrealizmus révén fedezte fel a népit, s a népivel ne

mesítette meg szürrealizmusát, mert csak így tudta a maga versalkotó
módszerét megtalálni. Ennek illusztrálására A kanász és a Medvetánc
példáját említi, amely versekben nyoma sincs a népiesek gyakran ér
zelgősségbe hajló hangjának. Míg a népiesek versei rendszerint nép
dalutánzatnak látszanak, addig József Attilának ez a két verse eredeti
költeményként hat. A „szellemiségnek, képzeletnek ugyanaz a csillo
gása” van ugyan rajtuk, akár a népi eredetű szövegeken, de „egy pilla
natig sem tűnnek népi alkotásnak”.
A marxizmusnak József Attilára gyakorolt hatását úgyszintén kö
rültekintően tárgyalja. Kiemeli, hogy amikor költőnk az illegális ma
gyar párt tagja lett, költői eszményképének nemigen tudott érvényt
szerezni, hiszen a párt hivatalos irodalompolitikája „akkor már a szov
jet irodalom szélsőséges proletkultos eszméit írta elő költőinek” . Míg a
párt vezetősége a sztálinista tantételeket és „esztétikai” elveket tartotta
követendőnek, addig József Attila a „fiatal Marx és Engels, Hegel és
Feuerbach müvei” felé tájékozódott. Elsősorban az elidegenedés marxi
elmélete foglalkoztatta, amely a korabeli Szovjetunióban a szó szoros
értelmében elsikkadt. Nem véletlen hát, hogy a munkáséletről minden
nemű eszményítés nélkül, tárgyilagosan kívánt beszélni. Kerülte a vég
sőkig öntudatos, masszívan optimista proletárfigurákat, s inkább annak
a munkásnak alakját festegette, aki a kapitalizmus adottságai között a
„tárggyá, géppé, embertelenné válás mind mélyebb poklába ju t”.
A párthoz való csatlakozása után, igaz, agitatív verseket is publikált,
ezek azonban - s itt Bori Imre a Tömeg, a Szocialisták és a Lebukott
című verset említi - az ügyes verskezelésen s néhány fordulaton kí
vül nemigen tanúskodnak költői fogantatásról, lévén, hogy bennük az
agitáció háttérbe szorítja az alkotót. Ezeknek a verseknek legnagyobb
hibája tulajdonképpen az, hogy a lírai én személytelen közvetítője ma
rad a szövegbe foglalt meglátásoknak. Aprópénzre váltja a filozófiát,
s a munkások egyszerűbb rétegei számára is elérhető szinten akarja
„megmagyarázni” a marxizmus néhány alaptételét.
Ezzel a verseléssel azonban gyorsan felhagy majd, mert a marxiz
mus emberi tartalma sokkal inkább érdekli, mint a mindennapi küzde
lem, amely eltakarja a „közgazdasági vonatkozásokban megjelenő em
berit”. József Attila ugyanis olyan forradalmár, aki csak azért vállalja
a harcot, mert rákényszerítik a körülmények, szívében azonban „már a
jövő embere, a szeretet világa él”.
(Pontatlanságok) A monográfiát, különösen néhány apróbb részlet
tekintetében, tárgyi tévedések tarkítják. Egy helyütt azt olvassuk, hogy
a költő 1926. október 15-én keltezett párizsi levelében „nővéreinek a

szürrealizmus elméletét fejtegeti”. Erről azonban szó sincs. A levél
ben József Attila közli, szeretné, ha a szótárból tanult francia szavak
valamilyen kapcsolatba állnának össze előtte, épp ezért verseket pró
bál olvasni - szürrealistákat és klasszikusokat egyaránt. Később pedig,
most már a szürrealizmus említése nélkül, megállapítja, hogy a „mű
vészetek egyre jobban felszabadítják az új asszociációs lehetőségek érzékelhetőségét”. Fölösleges lenne bizonygatni, hogy a modern művé
szetek által felszabaduló új asszociációs lehetőségek korántsem csak a
szürrealizmus gyakorlatát határozzák meg. Másutt Bori Imre úgy véli,
hogy a költő a „Párbeszédben Fazekas Mihály Ludas M í/v/jának népi
hexametereivel kísérletezik”, holott az ihlető minta egy Theokritoszutánzónak Szerelmes párbeszéd című verse volt. Megint másutt az Oda
első részének „lankás dunántúli tájá”-ról esik szó, annak ellenére, hogy
néhány bekezdéssel korábban az „elfutó Szinva-patak” is része az ér
telmezésnek.
Ezek és az ezekhez hasonló kisebb pontatlanságok, bár azonnal
szembetűnnek, nem bolygatják meg jelentősebben a monográfia szöve
gét. Akadnak itt azonban olyan megállapítások is, amelyek, ha igazak
volnának, nagymértékben módosítanák József Attila életének és pá
lyájának képét. Bori Imre pl. úgy tudja, hogy a költő 1926-tól 1932-ig
terjedő hét éve a „Magyarországi Kommunisták Pártjával való szoros
együttműködés, munka hét esztendeje”. Az igazság ezzel szemben az,
hogy József Attila csak jóval később, nagy kerülőutak árán talált rá a
párthoz vezető útra. 1926. február elején, amikor átmenetileg egy bécsi
„hakenkreuzler Studentenheimben” lakik, ahol a legkülönbözőbb „szociálista és anarchista tanokat” tanulmányozhatja, a következő lelkes
szavakkal zárja Espersit Jánosnak írt levelét: „Különben pedig éljen a
szindikálizmus útján létrehozandó kollektív lelkű emberiség anarchiá
ja!” Egy évvel később, Párizsban, mint Fábry Zoltánnak írt emlékeze
tes leveléből tudjuk, még mindig az anarchizmussal barátkozik, s tagja
lesz az Union Anarchiste-Communiste nevű szervezetnek. S hazatérte
után, olykor szélső pontokat érve el, útkeresése tovább tart. Emlékezés
JózsejAttilára című írásában Komlós Aladár elmondja, hogy valamikor
1928-ban baráti társaságuk hajnaltájt vetődött haza Vágó Mártáéktól.
Amint mendegéltek a pesti utcákon, a „világnézetileg még meg nem
állapodott, bizonytalanul keresgélő, minden új elmélet befogadására
kész” József Attila egyszer csak szokott élénkségével fejtegetni kezdte
„friss antiszemita nézeteit” . Előbb Ignotus Pál és Komlós Aladár felelgetett neki, aztán Illyés Gyula vette át a szót, és hathatósan cáfolgatta a
költő újonnan szerzett elveit. „Attila - fűzi hozzá Komlós Aladár - na

gyón gyorsan, néhány hét (vagy hónap?) alatt ki is lábolt a betegség
ből, nyoma sem maradt benne.”
József Attila szerelmi költészetének kései szakaszát tárgyalva Bori
Imre úgyszintén meglepő pontatlanságot tesz hangsúlyossá. Úgy véli,
hogy a költő életében és műveiben Szántó Judit után nyomban Flóra
következett, minek következtében teljes mértékben összekuszálódnak
a tények. Ha ugyanis a „közbülső” Gyömrői Editről nem veszünk tudo
mást, akkor a hozzá írt versek olykor átkozódásig fokozódó kitörései
csakis Juditra vonatkozhatnak. S a monográfia szerint vonatkoznak is!
Bori Imre szerint az ...aki szeretni gyáva vagy című versben a költő
„vádlóan átkozódva mondja meg, mit nem kapott meg Judittól” . Az
Elmaradt ölelés miatt címűben az fakasztja „szenvedélyes átkozódásra”, hogy Judit nem ment el egy találkára, a Nagyon fájb&n pedig Judit
emléke ébreszti fel benne a magányosságot.
Nehéz lenne pontosan megnevezni, mi is okozhatta ezt a rövidzár
latot. Talán a Judit, amely - ha a versek keletkezésének időrendjét tart
juk szem előtt - a Gyömrői-versek közé ékelődik. Ez sem elégséges
magyarázat azonban, hiszen a Judit teljes mértékben elüt a Gyömrőiversektől. „Ha varrsz, se varrhatod meg közös takarónk, / ha már szét
esett.” - üzeni a versben a lírai szubjektum, majd záradékul hozzáfű
zi: „Hideg csillagok égnek tar fák ága közt. / Merengsz még? Aludj, /
egyedül alszom én is. Huzódzkodj össze / s rám ne haragudj.” A mél
tóságteljes, kissé elégikus búcsúzkodásnak ez a hangja a szó szoros
értelmében kizárja a Gyömrői-versek zaklatott hangját.
(A belelátás pillanatai) A versértelmezés, mint ismeretes, mindig
kockázatos, hiszen egy-egy költemény rejtettebb dimenziói, nehezen
megvilágítható részletei, talányos fordulatai könnyen megtéveszthetik
az értelmezőt, arra csábítva őt, hogy bizonyíthatatlan összefüggéseket
tárjon fel. Bori Imre tudatában volt a veszélynek, épp ezért ha egyegy vers elemzése során bonyolult komplex képekig jutott el, ahelyett,
hogy találgatásokba bocsátkozott volna, a versbe foglaltak egyszerű átmesélésére vállalkozott. Ennek ellenére néhány helyen mégsem tudott
ellenállni a kísértésnek.
A Téli éjszaka értelmezése során idéz a versből („Milyen vitrinben
csillognak / ily téli éjszakák?”), majd váratlanul a következő kommen
tárt fűzi hozzá: „A tél érzékletes képe és urak kegyetlen világának gon
dolata egyszerre csap ki a képből.” Hogy miért asszociált itt az „urak
kegyetlen világá”-ra, az most már örök időkre rejtély marad. Ennél is
meghökkentőbb azonban, amit a Külvárosi éjbe lát bele. „Egy macska
kotor a palánkon / s a babonás éjjeli őr / lidércet lát, gyors fényjelet, - ” -

idézi a verset, majd a szerencsétlen babonás proli alakjától elvonatkoz
tatva, vaskos ideológiai következtetést von le: „A kapitalizmus nagy
gazdasági rendszere, politikája, államélete látja ezt a »lidércet«, amely
nyomja és nem hagyja aludni.”
(Túlzások) A monográfia érdekes módon nemegyszer a semmivel
sem indokolható túlzás térségébe tév ed .,Juhász Gyula a maga osztály
helyzetéből fakadó látását, stílusát kényszerítette a fiatal költőre” - ol
vashatjuk a kötet elején, ezt a marxizáló ítéletet azonban nem lehet mi
hez kötni. Ismeretes, hogy a fiatal József Attila előbb levélben kereste
fel Juhász Gyulát, majd Makóról begyalogolt hozzá Szegedre, hogy
versei publikálása ügyében a segítségét kérje, mint ahogy ismeretes
az is, hogy a „magyar bánat” szegedi poétája lelkesült előszót írt a
Szépség koldusához. Nem nehéz belátni, hogy mindennek az égvilá
gon semmi köze ahhoz, amit kényszerítésnek lehetne nevezni. S ha már
itt tartunk, hadd említsem meg, hogy a monográfia nagy nyomatékkai
hangsúlyozza, miszerint Juhász Gyula „végső fokon osztályok helyett
az embert látta csupán”, ami arról tanúskodik, hogy Bori Imre ekkor
még nem érlelte meggyőződéssé: a költői mű esztétikai hírértéke vé
letlenül sem az ideológiai tájékozódásnak, sokkal inkább a tehetségnek
függvénye.
A monográfiának meg-megismétlődő állítása, hogy József Attila
legyőzte a polgári költészetet, leszámolt a polgári költészettel, sőt
megsemmisítette azt. Nem tudni, hogy Bori Imre mit is értett polgári
költészeten, ha azonban szem előtt tartjuk a dolgozat keletkezésének
Jugoszláviában is szigorú időszakát, aligha lehet kétséges, hogy a je l
zős szerkezet alkalmazásakor elsősorban eszmei tartalmakra gondolt.
De még ha így volt is, akkor sem érthető, hogy valamely költő miért és
főleg miként semmisíthetné meg költőtársai vagy elődei műveit.
Ezen a téren Bori Imre talán mégis Az Istenek halnak, az ember
él című Babits-ellenes pamflet s az úgyszintén Babitsot gúnyoló Egy
költőre című vers értelmezésekor megy el legtovább. Minthogy József
Attila a „régi tartalmak vagy régi költői formák megsemmisítését akarta
elvégezni”, bizonygatja, a pamfletben és a versben egyrészt Babits köl
tészetét támadja, másrészt pedig a már létjogosultság nélküli „polgári
költészet bírálatáéra vállalkozik. A tények azonban másról beszélnek.
A pamflet, amely nemcsak Babits verseinek világát teszi meg gúny tár
gyává, hanem túlfokozott indulatossággal Babitsot, az embert is gyalázza, sárral dobálja meg, sziporkázó rokonszenvvel szól Ady, Juhász
Gyula, Kosztolányi költészetéről, mintegy jelezve, hogy a titánkodás
korántsem az ún. polgári költészet egészét veszi célba. Hogy tehát szó

sincs valamiféle „megsemmisítő” szándékról, amit mi sem bizonyít
hat jobban, mint hogy József Attila néhány évvel később Kosztolányi
„gazdag müvészeté”-t méltatja majd, emellett pedig megírja [M agad
em észtő...] című versét is, amelyben a szó szoros értelmében megkö
veti Babits Mihályt, s amelyre Bori Imre érthető módon nem tér ki.
(A marxizmus mint abszolút érték) A monográfiának talán legmeg
lepőbb sajátsága, hogy Bori Imre marxista pozícióból hozza meg ítéle
teit. Nem pusztán arról van szó, s ez talán az eddigiekből is kitetszik,
hogy a „társadalmi” elvárásnak engedelmeskedve a marxista frazeoló
gia olyan közhelyeit is alkalmazza, amilyen az osztályharcos humaniz
mus, az osztályharc új és végső szakasza, haladó értelmiségi, történel
mi szükségszerűség stb., hanem arról is, hogy az autentikus marxista
tanok igazságtartalmát kikezdhetetlennek véli. Ez okból állapíthatja
meg, hogy a költő 1932-re „tisztázta világnézete minden kérdését”,
hiszen a „marxizmus tanítása nyomán a világ, a természet jelenségeit
megértette, felfogta törvényszerűségeit”, olyannyira, hogy eszmélkedésében ettől fogva a valóságos élet értelmezésének alapja „mindig a
marxista filozófia iránymutatása” lesz. A marxizmus felsőfokú dicsé
retét azonban mégis A város peremén elemzésekor fogalmazza meg.
Ebben a versben, amely az Elégiává.1 együtt költészete középpontját
alkotja, József Attila a „marxizmus egyetemességét” énekli, véli, majd
ezt az észrevételt a következő megdöbbentő konklúzióval toldja meg:
„Csak a munkásosztály világnézetével lehet megérteni a világminden
ség törvényszerűségeit...”
Önként adódik a kérdés, hogy ha József Attila a marxizmus se
gítségével definitíve tisztázni tudta világnézetét, ha mindig a világegyetem törvényszerűségeinek megismerésére is alkalmas marxista
filozófia iránymutatására hagyatkozott, vajon miért írta meg A háló,
a Reménytelenül, a Téli éjszaka vagy az Eszmélet című verseket, ame
lyek az ember léthelyzetén, esélyein tűnődve páratlan erővel kérdőjele
zik meg a jövendőbe látó marxizmus optimizmusát. Ezzel a kérdéssel
természetesen Bori Imre is szembenézett, s választ is adott rá: „József
Attila évekig betegsége bilincseit hordozta magán, és jóval előbb vált
képzelete, érzelemvilága, képalkotása ennek rabjává, mint a törékeny
test.” Más szóval az egészséges, mert „tudatos jövőbe” látó, marxista
József Attila verseit meg kell különböztetni a beteg, mert távlatot nem
látó, végsőkig reménytelen József Attila verseitől. Az opus ilyesféle
kettéhasítása azonban merő képtelenség, hiszen József Attila - beteg
ség ide, betegség oda - nagyon is tudatosan közelítette meg a lét azon
dimenzióit, amelyekről a marxizmus álmodni sem tudott.

(A kézirat lappangásának lehetséges oka) Amikor Bori Imre har
mincévesen pontot tett a kézirat végére, a Fórum Könyvkiadó, intéz
ményes publikálási lehetőséget biztosítva íróinknak, már javában mű
ködött. Nyilván szíves örömest közzétette volna a monográfiát, hiszen
az értekező próza terén igencsak szegények voltunk még, arról nem is
szólva, hogy a mű marxista koncepciója feltétlenül féken tartotta volna
az irodalmunk körül ólálkodó, prédára leső besúgókat is. Ennek ellené
re Bori Imre félretette a kéziratot, aminek okát Bányai János próbálja
megnevezni a könyv utószavában. Rámutat, hogy a könyv szemléletét
későbbi írásaiban, így a József Attiláról szólókban is, Bori Imre „meszsze meghaladta, és később talán nem is gondolt jó érzéssel a József
Attila-monográfia kéziratára” .
Ehhez a fontosnak látszó föltevéshez csak annyi kívánkozik, hogy
Bori Imre ,jó érzésé”-nek szertefoszlását a hatvanas évek elejének or
szágos irodalmi konstellációi is siettették. Ebben az időszakban fel
gyorsul a nyugati müvek behozatala és fordítása, minek következtében
Bori Imre nézőpontja is gyorsan változik. A „semmi ágán ” című, 1962ben közzétett tanulmányában, kissé korábbi önmagával is perlekedve,
már úgy találja, hogy József Attila szemlélete és a háborús, illetve a
háború utáni egzisztencialista filozófia között számos rokon vonás fe
dezhető fel, amelyeket nem lehet a költő „elhatalmasodó betegségével
magyarázni” . Nem, mert amikor a „maga léte foglalkoztatja, a szó leg
szorosabb értelmében is egzisztencialista - Kafka és Camus testvére,
szellemi rokona” .
Érthető, hogy ebből a pozícióból az osztályharcos humanizmus felé
már nem vezetett út.
(2006)

SÖR VAGY TEJ? EZ ITT A KÉRDÉS! EZ-E?
Reflexiók egy régi vitáról

A múlt század hatvanas éveinek elején a vajdasági magyar irodalom
az erőteljes megújulás napjait élte. A fellépő fiatalok megbotránkoztatón felkavarták irodalmi életünk állóvizét, új igényeket jelentettek be,
s minden erejükkel azon voltak, hogy a vidékiesség ellenében igazi ér
tékek létrejöttét tegyék lehetővé. Ezzel párhuzamban a H íd tervszerűen
az irodalmi modernség felé fordult, az ötvenes évek második felében
megalapított Fórum Könyvkiadó pedig több olyan vállalkozásba fogott,
amely könyvkiadásunk szervezetlenségének korábbi állapotában elkép
zelhetetlen volt. Ezek között több mint negyven év után is számottevő
nek látszik három XX. századi költőnk műveinek kétnyelvű kiadása.
Ady Endre, József Attila és Radnóti Miklós versei Danilo Kiš fordításá
ban jelentek meg 1961-ben - selyemkötésben, kiváló szerzők előszavá
val. Irodalmi életünk és könyvkiadásunk ünnepe volt ez, amely azonban
érdekes módon mégis hosszan elhúzódó vitára adott alkalmat.
(Előzmények) Megjelenésük után a könyveket Bori Imre fürkészte
közelebbről, alapvetően fontosnak tartva, hogy „szerb nyelven is Ady,
József Attila, Radnóti szóljon, ne pedig halvány és vértelen árnyuk kí
sértsen a versekből” .1A költészet fordíthatóságának kérdéseit állította
tehát középpontba, egész sor olyan példát hozva föl, amely a fordítói
munka nehézségeit érzékelteti. Ezek között a példák között ott találjuk
József Attila Ars poetica című kései versének második szakaszát is,
amelynek átültetése „halvány lenyomata” csupán az eredetinek.
Miután Bori Imre felhívta rá a figyelmet, hogy József Attila a „nyelv
nagy ínyence volt”, hiszen „egy-egy jelzős szerkezete, metaforája, ha
sonlata, rím-megoldása nyelvi bravúr”, közzétette a jelzett versszak
eredeti és fordított változatát: ,/lz idő lassan elszivárog, / nem lógok a
mesék tején, / hörpintek valódi világot, / habzó éggel a tetején.” És a
fordítás: „ Vreme éepolako da mine, / al'm leko mi basne ne treba. / Ja
zahvatam iz dubine / iivota, zajedno sa penom neba. ”

A két változat egybevetésekor Bori Imre abból indult ki, hogy a
„magyar szöveg látszólag a legegyszerűbb, csak le kell fordítani: a
nyelv mai, nincsenek a szavaknak mellékzöngéi, csak szavak vannak
s egy metafora”. Ennek ellenére megítélése szerint az eredeti első so
rának igéje azonnal megtorpanásra késztette a fordítót, hiszen csak le
egyszerűsítve tudta érzékeltetni az idő múlását. A „nem lógok a mesék
tején” sor esetében megőrizte ugyan a metaforát, de „kénytelen volt
lemondani az egész kép érzékletességének, valódi tartalmának vissza
adásáról” . A legnehezebb feladatot mégis a versszak két utolsó sorának
tolmácsolása jelentette számára: a fordításban ugyanis „csak a habzó
ég kifejezés maradt meg, a teljes kép: a valódi világ, a habzó sörös
korsóból hörpintő felnőtt azonban elsikkad, hiányzik a kép univerza
litása is, a világgá nőtt söröskancsó képzete, mint ahogy a hörpintek
ige funkcionális szerepe, vizuális képzetekkel átszőtt hangfestése nincs
meg a fordításban” .
Észrevételeit sorjázva Bori Imre nem tért ki arra, hogy a fordításban
a mesék általánossága tisztázatlanságot sugallón állatmesékre szűkül,
a harmadik és negyedik sor enjambement-ja föllazítja a ritmust, az élet
mélyének és az ég habjának egybekötése pedig olyan ellentétet rögzít,
amely az eredetiben egyáltalán nincs jelen. Ezek és a homályban ha
gyott lehetséges más helyek arról tanúskodnak, hogy dolgozatát Bori
Imre korántsem szerény kedésből nevezte „műhelyforgácsok”-nak, ha
nem mert az elérhető teljességről lemondva tudatosan vállalta a „műfaj”-jal járó hézagosságot.
(Vita támad) M ajor Nándor, a H íd akkori főszerkesztője Körök
a homokban című szellemi naplójában azonnal reflektált a Bori-féle
„forgácsok”-ra.2 Mondandóját három irányban fejtette ki. Elsőként arra
mutatott rá meggyőzően, hogy József Attila szövege egyáltalán nem
egyszerű, s véletlenül sem csak egy metafora található benne. „Nem
kétséges [...], hogyha az idő elszivárog, akkor az metafora, a mesék
tején kifejezés szintén az, s ha a költő ezenkívül még azt mondja, hogy
ő nem lóg ezeknek a meséknek a tején, az újabb metafora. Ha valaki
valódi világot hörpint, az metaforával fejezte ki magát, s ha ennek a
valódi világnak a tetején habzó ég van, akkor még egy metaforával
tetézte mondatát” - bizonygatta, majd eltűnődött azon, hogy Bori, bár
nem feltételezhetjük, talán „nincs egészen tisztában a metafora válfa
jaival”, vagy ha igen, nem állapítható meg biztonsággal, hogy sorai
mögött felelőtlenség, lomposság vagy könnyelműség húzódik-e meg.

Ez a tűnődés, annak ellenére, hogy vitát provokáló hatásfoka ta
gadhatatlan, kissé fölöslegesnek látszik. Nyilvánvaló ugyanis, hogy
Bori Imre meglátásait elsődlegesen egy lélektani rövidzárlat indukálta.
Sietett kimondani, hogy József Attila szövege „látszólag a lehető leg
egyszerűbb” (magyarán: egyáltalán nem egyszerű), majd kettőspontot
tett, s a fordíthatóság nehézségeinek kiemelése kedvéért, a látszólagró\
teljesen megfeledkezve, elvégezte a tényleges leegyszerűsítést. E kö
rülmény nem menti ugyan, de mindenképp magyarázza észrevételeit.
Major Nándor kifogásainak másik csoportja a söröskorsó képzet
körére vonatkozott. Úgy találta, hogy a „habzó söröskorsóból hörpintő
felnőtt” képe „nem l e h e t s é g e s magyarázat, hanem csupán Bori
szüleménye”, hiszen „József Attila szövege nem ad elegendő indokot
erre” . Borit nyilván a habzó szó csalta lépre, fejtegette nem sokkal ké
sőbb, s „mivel a szövegben egyetlen szót sem talált, melyre szervesenközvetlenül rámutatna, a habzó sör önkényesen előszedett képével rá
húzta a versszakra elképzelésének kaptafáját” . Mindehhez hozzáfűzte
még, hogy Bori azzal, amit egy beszélgetésük során a maga igazának
bizonyítására fölhozott, hogy ti. „József Attilának szinte rögeszméje
volt ez a kép, különféle variációban nem egy versében fellelhető, s
egy helyütt egészen konkrétan söröskorsóról beszél”, „nem bizonyít
semmit”. Nem, mert ha „két különálló, hasonló házról beszélünk, s az
egyikről bebizonyítjuk, hogy sárga, azzal még nem bizonyítottuk be a
fehérre meszelt házról, hogy az is sárga”.
Miután a szöveg egyszerűségét s benne a világnagy söröskorsó je 
lenlétét cáfolta. Major Nándor harmadszorra a maga versértelmezésé
re tért át. Nyomatékosította, hogy a „költészet nem puszta logika és
grammatika, hanem varázslat is”, s mert így van, a kritikusnak „érte
nie kell a mágia megfejtéséhez, de nem olyan értelemben, hogy maga
is felcsap varázslónak, bűvésznek, s szemfényvesztő megoldásokkal
szolgál”. Bár a kritikus pontosan tudja, hogy nincs az az elemzés,
amely „elég mélyre tudna hatolni ahhoz, hogy megközelítse a költő
imaginációjának határait”, a mágia megfejtésére törekszik mindaddig,
amíg indokolni tudja észrevételeit.
Major Nándor részletekben gazdag interpretációjának ismertetése
túl sok helyet igényelne. Annyit azonban - a leegyszerűsítés veszélyé
vel is számolva - mégis el kell mondanom, hogy a második sor rím
hívó szavára {tején) és a negyedik sor felelő rímére {tetején) összpon
tosítva kifejtette, hogy a „versszakon végigvonuló meg nem nevezett
folyadékról a varázslat folytán az a képzetünk, hogy más nem is lehet,
mint tej; van a mesék teje, s van a valódi világ teje, az előbbin lógnak

(csUggenek) valakik, az utóbbiból a költő hetykén tud hörpinteni, noha
ez a valódi világ (teje) magába foglalja a mindenséget”. Ezek után, a
tejtől most már jórészt függetlenül, arra a csakugyan elgondolkodtató
konklúzióra jutott, hogy a lírai szubjektum „előbb felállította a mesék
és a valódi világ ellentétét, az utóbbi mellett törve lándzsát, majd pe
dig a versszak utolsó sorában feloldotta ezt az ellentétet azzal, hogy a
valódi világ tetejébe habzó eget képzelt, ismét csak hetyke kihívással:
levegőben lebegő irrealitást, meseszerűséget tehát, olyasfélét, amit az
imént megtagadott, azonkívül pedig a tetején rímmel a mesék tejét is a
valódi világ tetejére dobta, bele a habzó égbe. A mesék világával gyö
keret eresztett a valódi világba”.
Kár, hogy m a is figyelemre méltó esszéjét azzal zárta, hogy Bori
„ezúttal rossz oldaláról mutatkozott meg”, akár nemrég „Fehér Ferenc
új verseskönyvéről szóló ismertetésében” is, ahol „zavaros termino
lógiával [...] zsákbamacskát árul”. Ez az újabb frontnyitás ugyanis
akarva-akaratlanul azt a benyomást kelti, mintha mégsem az Ars p o 
etica varázslata volna itt az igazán fontos, hanem Bori Imre irodalmi
ténykedése.
(A csizma az asztalra kerül) Major Nándor vitát szorgalmazó írására
Bori Imre azonnal válaszolt.3 Anélkül, hogy a szóban forgó strófa állí
tólagos nyelvi egyszerűségének, a mellékzönge nélküli szavaknak s az
egyetlen metaforának kérdésére bármilyen formában visszatért volna,
azonnal azt próbálta megvilágítani, hogy miként is került a csizma az
asztalra, azaz honnan származik a „világgá nőtt söröskancsó” képzete.
Rámutatott, hogy József Attilának vannak képei, amelyek képzetek
ként vissza-visszatérnek verseiben, s „ha a szövegkörnyezetnek meg
felelően módosul is a jelentésük, alapvető vonásaikat megtartják”. Azt
bizonyítandó, hogy a söröskancsó képe is épp ilyen, előbb a Tudtam
ént idézte („óriási korsó sör a nyár, / habok rajta pufók fellegek”), majd
A szigeten című verset („Úgy ízlett már a levegő is régen, / mint állott
sör, habja se volt az égen.”), s e példák alapján arra a következtetésre
jutott, hogy az Ars poetica második versszakában ugyanez a képzet
bukkan fel.
A szerencsésen megtalált s megdönthetetlennek hitt bizonyítékok
birtokában Bori Imre elvetette a föltevést, hogy a versben meg nem ne
vezett folyadék a tej volna, s továbbra is a söröskorsót állítva előtérbe
úgy vélte, hogy „inkább a valóság »részegéről« kellene talán beszélni,
a költőről, aki a »valódi világtól« rúg be, mámorosodik meg” .

A vita hevében s a maga igazának tudatában Bori Imre több helyütt
leegyszerűsítette és félremagyarázta vitapartnerének érveit, épp ezért a
disputa következő szakaszában Major Nándor körültekintőn, kissé ki
oktatón visszatért ezekhez a helyekhez.4 Szerteágazó, feszültségteli hát
téranyag jött létre így, amely úgyszintén figyelmet érdemelne, ezúttal
azonban mégis a vitázó felek által kiélezett alapellentétnél maradok.
(Előtérben a sör és a tej) A csizmát fölmutató Bori-cikkre válaszol
va Major Nándor „elemi fokon” fejtette ki, hogy az egyediség és általá
nosság relációiban szemlélődve a söröskorsó csakis esetleges képalkotó
elem lehet, hiszen külön-külön kimutathatóan csak a Bori által idézett
első és második versben van jelen, a harmadikban, az Ars poeticában
„viszont sem »betű szerint«, miként Bori bevallja, sem másként” .
így van, kétségkívül, de a kérdést máshogyan is felvethetjük.
Minthogy a lírai én folyékony valódi világot hörpint, a folyadékhoz
akarva-akaratlanul edényt próbálunk asszociálni. Akár söröskorsót is,
mint tette korábbi József Attila-versekre emlékezve Bori Imre. Ez ed
dig rendjén is volna. Nem feledhetjük azonban, hogy itt mégsem az
edény, hanem a tartalma a fontos. A valódi világot mint tartalmat és a
sört mint tartalmat, bármennyi híve van is utóbbinak szerte a világon,
nem azonosíthatjuk. A sör a valódi világ viszonylatában annyira jelen
téktelen, hogy a „habzó söröskorsóból hörpintő felnőtt” képét minden
képp kizárja.
De ha jobban meggondoljuk, hasonlóképpen vagyunk a tej fogal
mával is, bár egészen más okból. József Attila metaforáinak sajátsága
it vizsgálva Hankiss Elemér annak idején kitért a Favágóból ismert
„fagy baltája” metaforikus szerkezetre is, amely megítélésem szerint
nagyfokú rokonságot mutat a „mesék tején”-nel. Hankiss előbb emlé
keztetett rá, hogy a metafora két tagból áll: a képből és a kép sugallta
jelentésből. A „Fönn, fönn a fagy baltája villog” verssorban a balta a
kép, az általa sugallt jelentés pedig valami olyasmi, hogy a „fagy éles,
kegyetlen, szigorú fénye, kegyetlensége, szigorúsága, hideg szépsége” .
Amikor a metafora „működni, hatni kezd, akkor előbb a kép elhalvá
nyul, áttetszővé lesz, veszít konkrét tárgyiságából, mert már nem ön
magát jelenti, hanem valami lassan áttetsző, átsugárzó fogalmat, jelen
tést. Ezzel egyidőben azonban megindul egy ellenkező irányú mozgás:
a jelentés, az elvont fogalom lassan színnel, formával, valósággal, képiséggel töltődik fel, mintegy megtestesül a villanó balta képében anélkül azonban, hogy végül is e két tényezőt, az elvont jelentést és a

képet, a baltát és hideg szigorúságot a tudat effektíve s logikailag azo
nosítani tudná. Át-átcsap tehát egymásba a két sík, a két pólus, a kép és
a jelentés, a tudat azonban újra és újra szétveti ezt a kapcsolatot, hogy
a következő pillanatban újra egymásba mosódjanak, egybevillanja
nak.”5
Kérdéses metaforánk pontosan így működik. Amennyiben meg
bontjuk, és a képet, a tej fogalmát ugratjuk ki, hasonló következtetés
re juthatunk, mint vitát kezdeményező első írásában Major Nándor:
„Tejen lógni, csüggeni - a valóságos kép szopásra asszociáltat ben
nünket: a csecsemő dolga ez.” Ha viszont a csonkítatlan metafora
működésére figyelünk, a háttérből nyomtalanul eltűnik a csecsemő és
a szopás képzete, s kezdetét veszi a kép és jelentés közötti, Hankiss
Elemér emlegette folytonos át-átcsapás, amely meggátolja, hogy a tej
szó tartósan, definitíve a tejre utaljon, s így a létet is tejjé, a valódi világ
tejévé transzformálja. Ez akkor is így van, ha a rímhívó tejértre felelő
bravúros tetején netán más következtetésre csábít bennünket.
(Epilógus) A vita, túlzás nélkül állíthatom, nemigen közelítette egy
máshoz az elhangzott interpretációkat. Bori Imre ugyan némi kivárás
után még egyszer megszólalt, higgadtabb hangon, az árnyaltabb érve
lés eszközeivel6, ez azonban a lényegen már mit sem változtathatott.
Major Nándor ugyanis befejezettnek tekintette a vitát, ami szépen ki
tetszik másodszori megszólalásának zárósoraiból: „végtére is nem az a
fontos, hogyan értelmezi ő s hogyan értelmezem én a kérdéses verssza
kot, hanem az, amit a vers tudatunktól függetlenül magába zár” .
Ezek a szavak kellőképp indokolják a vitából való kilépést, ugyan
akkor azonban problematikusnak is látszanak. Ha ugyanis feltételez
zük, hogy az irodalmi műalkotás lényege az, amit tudatunktól függet
lenül magába zár, akkor ez nem mást jelent, mint hogy tulajdonképp
nem is érdemes elemzőn elindulni feléje, hiszen érdemben úgysem kö
zelíthetjük meg. Szerencsére ez még sincs így! Nem véletlen, hogy az
újabb elméleti álláspontok szerint nincs többé szubjektív értelmező és
objektív szövegjelentés, csupán egy időben létező interszubjektivitás,
amely döntően meghatározza a hagyománytörténést. Ebben az érte
lemben Bori Imre és Major Nándor vitája olyan interszubjektív aktus
nak tekintendő, amely függetlenül a vélt vagy valós személyes igazsá
goktól mindmáig kihat az Ars poetica utóéletére. S ami külön vonzó
5József Attila komplex képei. Mérhető-e a vers „intenzitása "? In: A népdaltól
az abszurd drámáig. Budapest, Magvető Kiadó, 1969. 20-21.
6József Attila Ars poeticája. Híd, 1962. 10.

ebben a vitában: egyik fél sem tévedt az ideológiai vagy személyes
leszámolás útvesztőjébe. Helyenként, igaz, félresiklik az érvelés, itt-ott
mindkét részről felülkerekedik az egyéni érdek, egészében azonban a
vita mégiscsak a pajzzsal és dárdával való küzdelem babitsi elvét ér
vényesíti, egy olyan időszakban, amikor úgy látszott, hogy irodalmunk
előtt fényes távlatok nyílnak.
(2005)

A SZENVEDÉSTÖRTÉNET
VONZÁSKÖRÉBEN
Eszmélet. In memóriám J ózsef Attila. Nap Kiadó,
Budapest, 2004

Gyűjteményes kötettel emlékezni valamely jelentős alkotó pályájá
ra mindig kockázatos. Amellett, hogy a gazdag szekundáris irodalom
nemegyszer egymással feleselő jelenségei kételyek sokaságát vetik föl,
a válogatónak a készülő könyv koherenciája érdekében el kell dönte
nie, hogy az írások szelektálása, besorolása közben milyen szempon
tokat fog követni és érvényesíteni. A legígéretesebb utat természetesen
akkor választja, ha az esszék, kritikák és irodalomtörténeti dolgozatok
számbavételekor azokra összpontosít, amelyek maradandóan tárják föl
és nevezik meg a szerző műveinek poétikai sajátságait. Bizonyos ese
tekben azonban egy-egy író munkásságát annyira meghatározzák az
életút állomásai, az ideológiai és politikai vonatkozások, hogy a vá
logatónak több helyütt akarva-akaratlanul el kell tekintenie a tisztán
esztétikai dimenzióktól.
N. Horváth Béla, az Eszmélet válogatója, szerkesztője és össze
állítója szemlátomást eleve a másodikként említett lehetőség mel
lett döntött. A felgyűjtött anyagot időrendi fejezetekre tagolva előbb
a gyermekévek világára, aztán a költői indulás éveire vet pillantást,
majd a harmincas évek első felének rendkívül mozgalmas időszakát
idézi meg, amikor József Attila kegyetlenségig menően megfricskázta
egyik-másik írótársát, s amikor a társadalmi és irodalmi élet csaknem
minden oldaláról úgyszintén kegyetlenségig menő támadások érték őt
magát is. A negyedik fejezet a kései Nagyon fá j költőjét kíséri el egé
szen Szárszóig, az ötödik pedig nagyrészt korabeli írói megemlékezé
seket gyűjt egybe.
A kötet íve tehát a születéstől a halálig, a halál utáni évekig terjed, a
szövegek időrendiségét azonban helyenként olyan írások „törik meg”,
amelyek szorosan kötődnek ugyan az éppen szóban forgó időszak je 
lenségeihez, de jóval később keletkeztek, mint a besorolt anyag zöme.
Ezeknek a későbbi, nemegyszer „tegnapi” szövegeknek az a szerepük,
hogy kiegészítsék a korabeli dokumentumok nyomán kialakuló képet.

Az áttekinthető, tudatosan megszerkesztett kötet ennek ellenére hi
ányérzetet kelt. Minthogy az életrajz és a szenvedéstörténet fontosabb
tényeit állítja középpontba, József Attila költészetének alakulástörté
nete óhatatlanul árnyékban marad. Nagyon jó, hogy közli pl. Juhász
Gyulának a Szépség koldusához írt előszavát és Ignotus korai, 1926-ból
származó lelkendező szavait a Tiszta szívvel című emlékezetes versről,
ezek és a hozzájuk hasonló írások azonban nem érzékeltetik közelebb
ről azt, hogy a fiatal költő merre tájékozódik, merre kíván haladni, s a
költői eszközök közül melyeket használja máris szuverénül. De hason
lóképpen vagyunk a későbbi fejlemények tekintetében is, hiszen József
Attila expresszionista kísérletei éppannyira háttérbe szorulnak itt, mint
szürrealistának vehető költeményei.
A válogató közzéteszi Szabolcsi Miklóstól, s ez persze megint il
lusztratív példa, A szerelem kezdete című szöveget, amelyben a szerző
részletekbe menően föltárja József Attila és Vágó Márta szerelmének
kialakulását, veszélyeztetettségét, beteljesületlenségét. Majd Vágó
Márta naplójegyzeteinek Búcsúzás című fejezete következik, amelyben
az ágrólszakadt poéta elől apai kívánságra Londonba készülődő lány
az indulása előtti napok élményeit beszéli el. Mindkét fejezet egész sor
olyan információt foglal magában, amely a beavatatlan olvasó számára
meglepetésszerű lehet. Ne feledjük azonban, hogy ezeknek az emberi
intimitás szféráit feltáró részleteknek csakis az esetben lehetne igazi
funkciójuk, ha velük párhuzamban a fontosabb Márta-versek elem
zéseit is olvashatnánk a kötetben. Vagy legalább a Klárisokét, amely
versről az elmúlt évtizedek során többek között Németh Andor, Révai
József, Bori Imre, Horgas Béla, Török Gábor, Timár György, Tornai
József, Tverdota György és Szabolcsi Miklós értekezett, a költészetről
való gondolkodás változásait is érzékeltetve, a versről kialakult vita
tanulságait pedig Hansági Ágnes összegezte néhány évvel ezelőtt.
A harmincas évek első felében keletkezett létösszegezö verseket
lényegében éppannyira mostohán kezeli a kötet, mint a Márta-verseket. Az Ódáról Somlyó György negyven évvel ezelőtt írt esszéjét
közli, amely a vers némely részletéről, elsősorban a női test rejtelmei
be alászálló, „varázshegyi” negyedik rész zárósorainak alliterációjáról telitalálat értékű megfigyeléseket rögzít, ám ennek ellenére az írás
természetszerűleg nem helyettesítheti a verset értelmező gazdag iro
dalmat. Az EszméletigI, melyről találóan állapítja meg Bókay Antal,
hogy „felsorolhatatlanul sok olvasó és értelmező számára jelent talányt
és folyamatos kihívást”, Nemes Nagy Ágnes egy esszéje foglalkozik
értőn, árnyalatokra ügyelve, megfontolandó észrevételeket fogalmaz

va meg József Attila képalkotásának természetéről. A szöveg azonban
ennek ellenére csak színfolt a késő modem versről eddig publikált
könyvtárnyi szakirodalomban. Az időszak többi fontos verse, amilyen
a Külvárosi éj és az Elégia, még inkább a Téli éjszaka és a kétrészes
Reménytelenül, sajnos, még ennyi figyelemben sem részesül.
A legnagyobb meglepetést azonban talán mégis a negyedik fejezet
okozza. Ebben több életrajzi vonatkozású szöveg mellett helyet kapott
Remenyik Zsigmond, Bálint György és Ignotus Pál korabeli kritikája
a Nagyon fájxéA, ezeket azonban nem követi Németh G. Béla valamely
értekezése, még ha a hatvanas évek végén több olyan dolgozatot tett
is közzé a költő kései lírájáról, amelyeknek eredményeit ma is haszno
sítani tudja az irodalomtörténet-írás. Ilyen előzmények után azon már
nem is ütközik meg az ember, hogy az újraolvasó sorozatban 2001 -ben
megjelent Tanulmányok József Attiláról című kiadvány anyagából N.
Horváth Béla csupán egyetlen dolgozatot vett át.
Érdekes módon hiányérzeteinktől akkor sem szabadulhatunk, ha az
Eszméletet a szerkesztői elvekhez igazodva szemléljük. Mint már volt
róla szó, a kötet harmadik fejezete a harmincas évek elejének esemény
teli periódusátjárja körül, amikor József Attilát sokfelől támadás érte.
A legkeményebb s egyúttal legabszurdabb csapásokat paradox módon
az illegális kommunista párttól kellett elszenvednie, amellyel együtt
próbált haladni. A moszkvai Sarló és Kalapács című lapban 1931 nya
rán megjelent A magyar proletárirodalom platformtervezete, amely a
maga végsőkig dogmatikus módján leszögezte, hogy József Attila a
„fasizmus [...] táborában keresi a kivezető utat”. Ez után a moszkvai
beintés után természetesen a nem kevésbé dogmatikus hazai vulgármarxisták is támadásba lendültek a költő ellen. 1933 elején Pákozdy
Ferenc, miután megállapította, hogy József Attila „nem elsődleges lí
rikus természet”, s így alig van néhány valóban lírai sora, azt üzente
a költőnek, hogy ha az osztálytudatos tömegek írója akar lenni, „ak
kor a tömegek egyszerű és kemény nyelvén kérlelhetetlen éleslátás
sal és erővel kell megragadni mindazt, amiért a tömegek harcolnak”.
Pákozdy üzenete természetesen fölöttébb világos és egyértelmű. Ha
minden értelmiségi kételyt és különállást fölszámolva felzárkózol a
párthoz, proletárköltőként közöttünk maradhatsz. Ha viszont nem adod
föl egyéniségedet, minket többé nem érdekelsz.
Egy másik dogmatikus elvtárs, Téglás Ferenc, teli torokból harsog
ta, hogy a „Szovjetunióban nincs munkanélküliség”, ott „maga a mun
kásság saját sorsának irányítója”, s ebben a meggyőződésben mondta
ki, hogy József Attila „baloldali mozgalmi frazeológiába burkolva,
szociálfasiszta ideológiát árul” .

Egy harmadik elvtárs, Garai János pedig, a Mondd, mit érlel...-t pa
rodizálva, gúny verset fabrikált, amelyben azzal vádolta József Attilát,
hogy némi aprópénzért elárulta az osztályharc ügyét, hogy alávaló
módon Kosztolányiért lelkesedik, holott nem sokkal korábban még
a tőkét döntögette jelesül. Majd a következő sorokkal zárta a verselményt: „Dalolj, Attila szaktárs, / »Háló«-ról, »Fák«-ról bús danát. /
Hűvös halomba gyűtsd a pengőt / s fényesre nyald a burzsoát! / Rossz
perceidben hiába írnál / »elvtárs«-sal spékelt, dühös sorokat: / egy osz
tályharcos pöcegödörben / megannyi versed elrohad.”
Az Eszméletbe fölvett szövegek tehát plasztikusan érzékeltetik
József Attila baloldali elutasításának, megleckéztetésének állomásait.
A negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején lejátszódott for
dulatról azonban a kötet nem tudósít kellőképpen. Az elvtársak ekkor
már, ahelyett, hogy tagadták volna, mindenáron ki szerették volna
sajátítani József Attila életművét, buzgó igyekezetük azonban újabb
képtelenségek hangoztatásáig vitte el őket. Gondoljunk csak Horváth
Mártonra, aki a patetikus giccs már-már fokozhatatlan hangerejével
kiáltotta világgá, hogy „Petőfi után járni a politikában annyit jelent,
mint szocializmus, a költészetben annyit, mint a szovjet irodalom ered
ményeinek elsajátítása”. S ugyancsak Horváth Márton próbálta perfid
módon meggyőzni az olvasót arról, hogy József Attila „költői fejlődése
együtt futott a Párt fejlődésével” .
Az Eszmélet szerkesztője szem elől téveszti e néhány év tömény
szellemi sötétségét, s mert szem elől téveszti, természetesen arról sem
tud, akar tudni, hogy a magyar nyelvterületen akadt azért irodalmár,
aki felemelte szavát a költő kisajátítása ellen. B. Szabó György már
1951 -ben tanulmányt írt az életműről, egy évvel később pedig, a hábo
rú után első ízben, közzétette József Attila összes verseinek és műfor
dításainak kötetét.
B. Szabó György sietett felhívni rá a figyelmet, hogy József Attila
„költészetében a harcos és forradalmi hang gyakran váltakozik a peszszimizmus, a kiábrándultság, a csüggedés és az egyéni fájdalom szub
jektív kifejezésével”, ami megköveteli, hogy az opust a maga teljes
ségében szemléljük. S ennek a teljességigénynek a nevében emelte
ki aztán, hogy a szektáns ideológia, akár a harmincas években, ma is
méltánytalanul bánik József Attila költészetével, amelyet épp ezért a
„leegyszerűsítéstől és a vulgarizálás problémanélküliségétől” föltétien
meg kell védeni.
S ha már itt tartunk, hadd hozzak föl még egy példát. Az ötvenes
évek második felében az irodalomról való hivatalos gondolkodás még

mindig az ideológia mocsarában vesztegelt Magyarországon. Nem vé
letlen hát, hogy Révai József a következőképp szólt a fentebb említett
KlárisokxóY. „a természet, amelybe az üldözött és társtalan szocialista
harcos menekül, gyönyörű szép idill ugyan, de ironizált, kigúnyolt
idill, amelynek véres ellenmondását a haláltáncát járó tőkés társada
lommal és a benne szenvedő emberiséggel a költő éppen az iróniával
mondja ki”. Ezzel a ma már kajánkodásra késztető irodalomszemlélet
tel gyökeresen szembenáll mindaz, amit Bori Imre kezdeményezett a
hatvanas évek elején. 1961-ben a Tiszta szívvel-tői a Medáliákig terje
dő pályaszakaszt mérte föl, különös tekintettel azokra a hatásokra,
amelyek József Attilát az avantgárd felől érték, a következő évben pe
dig A „semmi ágán ” címmel tett közzé tanulmányt, abból indulva ki,
hogy a költő szemlélete és az egzisztencialista filozófiai áramlatok kö
zött meglepően sok a rokon vonás.
A kötet szerkesztője ezekkel a tényekkel sem számol, noha Bori
tanulmányai, s ezt korántsem valamiféle levegőtlen lokálpatriotizmus
mondatja velem, az egyetemes magyar irodalom vonatkozásában is út
törők voltak. Mert igaz ugyan, hogy lassanként föllazult odaát az ide
ológiai és politikai tiltások rendszere, az avantgárdról, a freudizmusról
és az egzisztencializmusról azonban a hatvanas évek elején még min
dig nem lehetett szabadon beszélni.
Az Eszmélet meggyőzően tanúskodik arról, hogy az efféle gyűjte
ményes kiadványok csakugyan problematikusak. Még ha nem feledjük
is, hogy minden más válogató más-más kötetet tett volna az olvasó asz
talára. A viszonylagosság mellőzhetetlen körülmény tehát, de ez sem
feledtetheti, hogy az Eszmélet kísérletet sem tesz arra, hogy megköze
lítse a József Attila-i teljességigényt.
(2005)

A MÚLT IRODALMI FELFEDEZÉSE
Történelmi regényeink a hetvenes években

A vajdasági magyar irodalom történetének egyik alapvető paradoxona az, hogy az eltelt több mint nyolcvan év során némely alkotói
egymástól függetlenül a teljes hagyománytalanság hangoztatásáig ju 
tottak el. Gyakran idézett nyílt levelében Szenteleky nemcsak azt bi
zonygatta, hogy ezen a „művészieden lapályon nincs semmi, de semmi
emlék”, hanem azt is, hogy az itteni „ízléstelen, álmos kisvárosok”-ban
és „önző, mogorva falvak”-ban „még kunyhója sincs a szépségnek”,
következésképp aki a „múzsákat szereti, az nem szeretheti ezt a jó 
zan, sivár, kicsinyes, disznóhizlalásos vidéket, ha százszor itt született,
itt él, viszont nem is gyűlölheti annyira, hogy gyűlölete a szatíra, az
irányregény vagy akár a pamflet alakjában öltsön művészi formát” .1
Az ötvenes-hatvanas évek fordulóján, igaz, érzelmi háborgás nélkül,
Bori Imre is hasonló következtetéseket von le. Minthogy továbbélő, az
irodalmi élet folytonosságát biztosító hagyományokról még nem tud,
úgy véli, hogy „költészetünk igazi története, mint ahogy ennek a tájnak
az igazi története is, 1944-ben kezdődött”. Rövid életű, hagyománytalan költészet tehát a miénk, amelynek „múltja nincs, csak jelene és
leginkább jövője van”.2 Egy-két évvel később pedig a Symposion fiatal
alkotóinak köréből hangzik majd el, mintegy Bori Imre föltevését is
tagadva, hogy vajdasági irodalom nincs, nem is volt soha.
Annak ellenére, hogy ezek a gesztusok életérzés és ízlés tekin
tetében egymástól távol álló íróktól származnak, valami mégis közös
bennük. Mindhárom nézet megfogalmazói abból a föltevésből indulnak
ki, hogy számon tartandó irodalmi tradíciónk nincs, s ezzel közvetve
1 Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági irodalom”-ról. Bácsmegyei Napló,

1927. január 30. Újabban: Szenteleky Koméi: Új életformák felé. Újvidék,
Fórum Könyvkiadó, 1999. 142-145.
2 A vajdasági ég alatt. A jugoszláviai magyar költészet antológiája. Válogatta
és a jegyzeteket írta: Bori Imre. Növi Sad, Fórum Könyvkiadó, 1960. Az
idézett megállapítások A kötet elé című bevezető esszében olvashatók.

a jelenben ténykedők munkásságának súlyát próbálják növelni, hiszen
ha a múltbeli jelenségek csakugyan periferikusak, akkor a föllépő új
írókra szükségszerűen az alapozás, a hagyományteremtés felelősségteljes feladata vár.
A hatvanas évek eleje azonban egyúttal a múlt felé nyitás idősza
ka is. Ekkor jelenik meg Majtényi Mihály emlékezéseinek két kötete3,
Szenteleky válogatott műveinek úgyszintén kétkötetes gyűjteménye4,
Baranyai Júlia pedig közzéteszi Laskó távolabbi múltjával foglalko
zó művelődéstörténeti füzetét, amelyben Sztárai Mihály, Szegedi Kis
István és a két elfelejtett Ács fivér, Gedeon és Zsigmond ottani műkö
désére vet pillantást.5 E kezdetek után az évtized vége már a tervszerű

3 A magunk nyomában (1961), illetve Szikra és hamu (1963). Mindkét kötet

a Fórum Könyvkiadó gondozásában jelent meg.
4 Gesztenyevirágzás és Ugartörés. A Herceg János válogatásában megjelent

két kötetet a Fórum Könyvkiadó adta ki 1963-ban, Szenteleky születésének
hetvenedik és halálának harmincadik évfordulójára.
5 Gyertyafény. Laskó, egy régi magyar falu krónikájából. Sziget i. a. Wart,
Austria, 1961. - Tekintettel arra, hogy a magánkiadásban megjelent fü
zet nem jutott el a könyvesboltokba, nem is keltett nagyobb visszhangot.
Tudomásom szerint csak Saffer Pál reflektált rá Egy barbár jazig levele
a művelt Pannóniába című hosszabb dolgozatában (Híd, 1962. 12. 11521162.). Az előzményekről annyit kell tudni, hogy Saffer a folyóirat az évi
októberi számában Esik az eső címmel baranyai riportot tett közzé, amely
Baranyai Júliát, lévén, hogy a szerzői intenciókat félreértette, méltatlankodó
magánlevél megírására késztette. Kihasználva az alkalmat, Saffer erre a le
vélre válaszolt a Hídban. Noha az írást „melengető, gyógyító ír”-nak szánta
a „vélt sebek”-re, nem egy megállapítása a hatalmi pozícióból szemlélődés
ismérveiről tanúskodott. Készséggel elismerte ugyan, hogy aki úgy ír és
beszél magyarul, s olyan magyar nyelvre tanítja diákjait, mint a Gyertyafény
szerzője, „annak nincs oka mások véleményétől tartani”, ugyanakkor azon
ban már-már számonkérőn tette föl a kérdést, hogy „történelemkutató és
történelemíró tolla miért állt meg 1898-ban”? Hiszen most ismét „hitújítás”,
szocialista hitújítás van Baranyában, s ennek történetét, ha lelkiismerete
„egyszer ismét tollat nyom a kezébe”, Baranyai Júlia remélhetőleg meg is
fogja írni. Annál inkább, mert „végső ideje kikezdeni és szétrombolni azt
a hamis, nemzeti romantikus idillt, amely még mindig él a baranyai értel
miségiek egy részének tudatában”. Saffer Pál ilyesféle észrevételei nyilván
hozzájárultak ahhoz, hogy a Gyertyafény csírájából sarjadt Vízbe vesző nyo
mokon című drávaszögi krónikával csak másfél évtized múlva készült el
Baranyai Júlia. Ettől függetlenül tény, hogy a második világháború után a
Gyertyafény az első olyan helytörténeti munka, amelynek szerzője időben
túl mert lépni a jugoszláviai kereteken.

múltkutatás jegyeit mutatja. Bori Imre megírja két háború közötti iro
dalmunk történetét6, összeállítja ugyanennek a korszaknak költészeti
antológiáját7, majd 1971-ben, a „területiség elvét” tartva szem előtt,
szöveggyűjteményt tesz közzé, amely a XI. századi aracsi dombormű
feliratától kezdve egészen a második világháború kitöréséig kíséri fi
gyelemmel tájaink magyar irodalmának és írásbeliségének alakulástörténetét.8 E vállalkozások nyomán megkezdődik a közelebbi és távo
labbi múlt állítólag üres térségeinek szövegekkel való „benépesítése”,
melyet úgyszintén ekkortájt indított múltfeltáró könyvsorozatok gyor
sítanak majd föl.9 Nem véletlen hát, hogy írói körökben épp a hetvenes
évek elején erősödik fel a történelmi regény iránti érdeklődés, amely
kisebb-nagyobb intenzitással az évtized végéig éreztetni fogja hatását
irodalmunkban.
(Az ittabéi virtus regénye) Deák Ferenc Aszálya a történelem irán
ti írói érdeklődés első hullámával érkezett 1973-ban. A témát szülő
faluja múltjából merítette az író, műve ugyanis azt beszéli el, hogy
Magyarittabé lakossága a XX. század elején, miután sem szép szóval,
sem pereskedéssel nem tudja megszerezni mintegy ezerötszáz holdnyi
járandóságát, kivonul a határba, s mezsgyekarókat verve le, önhatal
múlag elvégzi a földosztást, a kivezényelt csendőrök azonban könyör
telenül vérbe fojtják a zendülést.
Bár a téma sohasem határozza meg eleve egy-egy alkotás esztétikai
értékét, Deák Ferenc választása ma is problematikusnak látszik. Nem
csupán azért, mert a századforduló Magyarországán több tucat hasonló
esemény játszódott le, hanem mert a lassú idő, az isten háta mögötti
falusi környezet valósággal megköveteli a mimetikus narráció megko
pott eszközeinek használatát. Ezt természetesen Deák Ferenc is fölis
merte, s a veszélyt két irányban próbálta elhárítani. Egyfelől az ittabéi
ember sajátosnak vélt vonásaira összpontosított, másfelől pedig ezeket
a vonásokat a szűkszavú, dramatizált narrációnak rendelte alá.

6 A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Növi Sad,

Fórum Könyvkiadó, 1968.
7 A gazdátlan világ. A jugoszláviai magyar költészet antológiája (1918-

1945). Válogatta és az előszót írta Bori Imre. Különnyomat a Híd 1968.
decemberi számából.
8 Irodalmi hagyományaink. Kilenc évszázad írásaiból. Válogatta, bevezette
és a jegyzeteket írta Bori Imre. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1971.
9 A Hagyományainkéi 1971-ben, a Köveket pedig 1973-ban indítja a Fórum
Könyvkiadó.

Az ittabéi ember karakteréről a regény több pontján értesülünk.
Egy-egy dialógusból kiderül, hogy a falu népe, lévén, hogy „messze
környéken nincs református település”, félig-meddig a vadság állapo
tában van, teljesen bizalmatlan, nagyon durva és pogány természetű.
Nemegyszer bajt okoz, nem azért, mert bajkeverő, hanem mert soha
sem hátrál meg, nem hagyja a füle „mellett elröppenni a sértéseket” .
Az egyik mellékszereplő, egy kicsit a narrátor szócsöveként is, így
határozza meg ennek a virtusnak a lényegét: „Az ittabéi ember nem
diskurál és nem papol. Vagy üt, vagy hallgat.” Nem meglepő hát, hogy
a fokos már az első fejezetben lesújt, hogy aztán később újra meg újra
utat törjön magának az ősösztönös indulatosság. Somogyi Imrén, a falu
biráján pl. így vesz erőt: „Akkor a bíró az asszony feje mellett belevág
ta öklét a falba. Az évente egyszer meszeltbe. Úgy belevágta, hogy a
mész a roncsos öklén maradt, és a kifakult kendőre pergett. Pergett sze
mérmetlenül.” A következő pillanatban a bíró felindultsága irányt vál
toztat ugyan, de ittabéi jellege változatlan marad: „Olyan erővel vonta
magához az asszonyt, hogy annak a lelke is szinte átvágódott belé.
Nyítt is, mint egy kutya.” Somogyi máskor egyetlen „rettenetes lökés”sel a sarokba taszítja a falu iszákos, teljes mértékben dehumanizálódott
lelkészét, hogy az moccanni se tud. S utódja, Simon Péter úgyszólván
semmiben sem különbözik tőle. Homlokán néha ujjnyi vastagra da
gadnak az erek, és Hertelendit, a városi jegyzőt úgy vágja szájon, hogy
orrán-száján dől a vér.
Ezek a korai Móricz-regényekre, elsősorban a Sáraranyra emlékez
tető dühkitörések és magatartásformák esetenként a modorosság szélső
határán mutatkoznak meg. A negyedik fejezetben Költési Mihály, az
öreg dereglyés szomorúan figyeli az idulataival küszködő Tari Jánost,
s végül levonja a tanulságot: „Nem lehet ennek a mokány bolondnak
egy puha szót szólni, ez csak csörömpöl a sok kemény vasdarabbal a
lelke dobozában.” Ez a metaforikus példálózás természetesen akkor is
paródiába illő volna, ha nem hajósember, hanem valamely széplélek
fogalmazta volna meg. Még parodisztikusabb hatásúak azonban azok
a helyek, ahol a narrátor szóismétlő nyomatékosítással kísérli meg nö
velni az információ hatásfokát. Az ittabéi virtus egyik változatát meg
testesítő Kökény Bálintról pl. a következőket olvassuk: „Kökény nem
az az ittabéi volt, aki a torkánál kezdi a férfit. A férfiúságát üti meg.
Térddel. Nagyon. A heréjét. Térddel. Nagyon.”
A regény alakjait, s nem csupán az ittabéiakat, egysíkúság jellem zi.
Minthogy Deák képzeletét szemlátomást a földosztó lázadás mielőbbi
elérése foglalkoztatta, lemondott az egyénítő ábrázolásról, s alakjait

egy-egy jellem vonásuk kinagyításával próbálta megragadni, minek
következtében azt a benyomást keltik, mintha az ún. kritikai realizmus
poros kelléktárából lépnének elő. Igaza volt tehát a korabeli kritikus
nak, midőn megállapította, hogy Deák „elhanyagolja a jellem ábrá
zolást, emberei nagyrészt sakkfigurák, minden eredetiség, elevenség
nélküli szabvány-parasztok, szabvány-katonák, szabvány-csendőrök,
szabvány-tanítók, szabvány-papok stb.” 10
Az alakok galériájának naturalisztikus egysíkúságát természetesen
az elbeszélés dramatizálása sem enyhítheti. Annak ellenére sem, hogy
Deák elég változatosan próbálja kamatoztatni drámaírói tapasztalata
it. Helyenként, akárha unná a prózaszerkesztés lassúbb tempóját, dra
matizált párbeszédeket iktat a szövegbe, egymás alá írva a replikázó
szereplők nevét. Máskor, föltehetőleg a szöveg dinamizálása kedvéért,
a filmszcenáriókra emlékeztető módon külön sorokba tördelt képeket
vonultat föl. Megint máskor, talán a gyengébbek kedvéért, verzálisból szedeti a mondatok hangsúlyosnak, figyelmet érdemlőnek szánt
részeit, a belső monológokat pedig kurziválja. Emellett, s ez a legkirí
vóbb megoldás, a felfokozott érzelmi állapotok, a szokatlan helyzetek
és jelenségek rögzítésekor „erős” szavak tömegét alkalmazza, ezek
azonban, ahelyett, hogy a feszültséget növelnék, tovább roncsolják a
szöveget.11
l0Garai László: Aszály. Új Symposion, 1974. 108. 1257.
11 Csaknem harminc évvel ezelőtt írt kritikámban (Indulat és mese. Deák Fe
renc és Gion Nándor legújabb könyvéről. Új Symposion, 1974. 109. 1294.)
ezeknek a szavaknak inflálódását egy teljességre igényt nem tartó szósta
tisztikával próbáltam érzékeltetni. Minthogy változatlanul úgy látom, hogy
az akkor kicédulázott szavak a jelenség lényegét világítják meg, hadd álljon
itt a néhai kis szószedet: borzalmas szitok (8.), borzalmas piszok (11.), ez
borzalmas (24.), borzalmas (41.), legborzalmasabb érzés (60.), borzalmas,
hideg, rideg hónap (64.), borzalmas fájdalom (64.), ez borzalmas (148.),
borzalmasabb képpé változott (148.), borzalmas fehér sivatag (152.), az
emberi lelkek borzalmas sivataga (179.); rettenetes lökés (100.), rettene
tes idegen ember (116.), rettenetes bosszú (144.), rettenetes hideg (162.),
rettenetes rajzás (183.), rettenetes Fodor Antal (184.), rettenetes baj (185.),
rettenetes hőség (188.), rettenetesen káromkodott (198.); rettentő dühös
(80.), rettentő megcsúfítva (145.), rettentő megvetés (174.), rettentő sová
nyak (176.), rettentő kínok (180.), rettentő betegség (181.), rettentően ki
hozta sodrából (186.), rettentő dühös volt (197.); borzasztó ár (110.), nincs
borzasztóbb (117.), borzasztó, hogy nem tudom (147.), borzasztó (147.),
borzasztó rémület (155.); kegyetlenül goromba (25.), kegyetlen leleplezés
(83.), kegyetlen hír (132.), kegyetlen csend (155.), kegyetlenül megcson

Mindennek alapján nem túlzás azt állítani, hogy az Aszályban Deák
Ferenc megidézi ugyan tájaink történetének egy epizódját, prózapoéti
kai eljárásai azonban nem eredményeznek hiteles, maradandó regényt.
Annál kevésbé, mert amit „Ittabé múltjából megmutat, túlságosan is
általános és ismert, semmiképpen se olyan, hogy igazán felfedezésnek
vagy tettenérésnek hasson”, még ha „bizonyos történelmet vagy inkább
helytörténetet népszerűsítő ismeretterjesztő” jellege tagadhatatlan is.12
(Történetek a családi legendáriumból) Gion Nándor Virágos ka
tona című regénye úgyszintén 1973-ban jelent meg, s nyomban erős
impulzust adott a Gion-próza magyarországi kanonizálódásának.
Szentelekyre hivatkozva Csuka Zoltán megállapította, hogy végre
„megszületett az a jugoszláviai magyar regény, amely a hajdani iro
dalomszervező elképzelésének talán leginkább megfelel”, majd határ
jelzőn azzal zárta méltatását, hogy a Virágos katona „új korszakot nyit
a vajdasági magyar irodalom fejlődésében. A tudatos fölemelkedés
korszakát. És ezzel végleges kilépést a regionalizmus útvesztőiből”.13
Féja Géza, miután leszögezte, hogy Gion ugyan a „bácskai avantgardistákkal indult”, de gyorsan „kibontakozott az avantgardizmus légkö
réből”, s a valóság, a „sűrű bácskai élet” talajára érkezett, úgyszintén
azt sugallta, hogy regényével írónk „elindult a nagy irodalom felé”, s
az „első csúcsot már meg is hódította”.14
A korabeli vajdasági recepció érdekes módon jóval szigorúbban
ítélte meg a regényt, s kifogásait elsősorban a költészet és valóság
viszonylatában fogalmazta meg. Varga Zoltán, bár a regény mesesze
rűségét, folklorisztikus jellegét méltányolta, lépten-nyomon mégis az
ún. valóságot tette meg alapvető mércének. A Váry János kastélyában
lejátszódó jelenetsort, korábbi olvasmányélményei alapján, nehezen
kítva (201.); szörnyű a nép helyzete (79.), sok szörnyű hír (184.), szörnyű
sértés (193.).
12 Varga Zoltán: Periszkóp (Két történelmi regényünkről). Híd, 1974. 9.
1031.
13 Csuka Zoltán: Gion Nándor: Virágos katona. Kortárs, 1974. 12. 2009.
14 Féja Géza: Gion Nándor. Tiszatáj, 1974. 12. 68., 73. - Csak mellékesen
jegyzem meg, hogy mind Csuka Zoltán, mind Féja Géza erősen túloz dolgo
zatában. Csuka, mintha mit sem tudna a vajdasági magyar regény alakulástörténetéről és az 1968-as regénypályázat eredményeiről, sőt Gion Nándor
korábbi müveiről sem, irodalomtörténeti jelentőségű határkőnek veszi a
Virágos katonái. Féja Géza pedig az ún. valóság, a regény folklorisztikus
anyaga alapján pálcát tör a vajdasági avantgárd (valójában neoavantgárd)
fölött, melyet merőben tévesen egységesnek, szektát alkotónak tart.

tudta elfogadni „abban a leegyszerűsített formában, ahogyan a Virágos
katonában találkozunk vele”, a főszereplő Rojtos Gallai István meg
formálása kapcsán „némileg talán erőltetett szerzői elképzelésiről be
szélt, emellett azonban általánosítón is kimondta, hogy a regény egyes
részletei „csak akkor hatnak igazán sikerültnek és megkapónak, ami
kor nem ütköznek a valóságba”.15
Varga Zoltán esetében a valósággal való megfeleltetés intencióját
részben az magyarázza, hogy tartós helyhez kötöttsége következtében
még parabolikus müveiben is kínosan ügyelt a mikroreáliák pontos
rögzítésére. Annál meglepőbb viszont, hogy Juhász Erzsébet, aki pró
zaíróként mindig is az emberi léthelyzet alapvető kérdései felé fordult,
úgyszintén a valóság felől szemlélődve tette meg vizsgálat tárgyává a
regényt. Összegező tanulmányában ugyanis abból indult ki, hogy Gion
Nándor prózája még nem teljesedett ki, nem tudhatjuk, hogy a továb
biakban merre visz majd útja, megjelent műveinek értelmezése azon
ban ennek ellenére fontosnak látszik: „mindenekelőtt abból a szem
pontból, hogy egy-egy alkotásnak »külön világa« hogyan viszonyul a
valósághoz, pontosabban, mikor és hol közeledik hozzá, mikor és hol
távolodik el tőle” . Majd a következőképpen összegezte tapasztalatait
a regényről: „A citerás Gallai fiú színrelépésétől kezdve Gion Virágos
katona című regénye is az elkésett kamaszság egysíkú világára szűkül,
többé semmit sem lesz képes közvetíteni a valóságból. S ha még azt is
figyelembe vesszük, hogy a Virágos katona a történelmi regény műfa
ji követelményeivel, igényeivel készült, egyre nagyobb írói könnyel
műségnek látszik a valóságnak, a Gion-prózában lassan tünetszerűvé
váló, szökni hagyása.” 16
A valóság számonkérésétől azonban könnyűszerrel eltekinthetett
volna a kritika, ha komolyan veszi, amiről Gion Nándor a regény első
kiadásának fülszövegében szólt. Noha a szerzői vallomások csak ritkán
segítik egy-egy mű értelmezését, ennek a fülszövegnek három moz
15 Periszkóp. I. m. 1022., 1024.
16 Szökevény valóság. Gion Nándor prózájáról. Új Symposion, 1974. 108.

1247., 1251. - Idézetünk arról tanúskodik, hogy Juhász Erzsébet történelmi
regényként olvasta a Virágos katonát. Nem véletlenül természetesen, hisz
a mű történelmi regényre kiírt pályázatra készült, mintegy arra késztetve a
kritikusokat, hogy csakugyan történelmi regényként is olvassák. Valójában
tehát egy mellékes körülmény állított csapdát, amelyet csak úgy lehetett
volna elkerülni, ha a kritika belátta volna, hogy munka közben Gion gyor
san eltávolodott a történelmi vagy áltörténelmi regény „műfaji követelményei”-től, „igényeidtől.

zanata mégis megkerülhetetlennek látszik. Gion itt elmondja, hogy
sok mindent összeolvasott arról a korról, a századfordulóról és szá
zadelőről, amelyben művének cselekménye játszódik: „tudom, hogy
mennyibe került akkoriban egy mázsa búza, mekkorák voltak a mun
kabérek, és milyen politikai pártok tevékenykedtek”. Elég nagy nyo
matékkai jelzi tehát, hogy a történeti anyagot könnyen fölhasználhatta
volna, minthogy azonban ezt az anyagot másodlagosnak találta, tovább
kellett lépnie. Ősz hajú, öreg emberekkel kezdett hát beszélgetni, arra
kérve őket, hogy meséljenek neki „régi, érdekes történeteket”. Ezeket
a jobbára családi körben hallott történeteket állította aztán középpont
ba, mégpedig olyképpen, hogy képzeletének rendelte alá őket: „Most
könyvet írtam róla [ti. Rojtos Gallai Istvánról - U. Cs.], annak alapján,
amit mesélt nekem, és annak alapján, amit a szűkszavú öreg emberek
mondtak. Pontosabban: csak részleteket írtam meg abból, amit elmond
tak, és helyenként még ezen is önkényesen változtattam.” A hangsúly
tehát az alkotói képzelet segítségével módosított, továbbépített családi
legendáriumon van, amely meseszerüvé transzformálja a regényt.17
A meseszerüséget elsősorban olyan mozzanatok biztosítják, ame
lyek a szenttamási világ apró, jelentéktelen történései ellenében vál
tozatlanságot sugallnak. Török Adáméknál „mindig rengeteg ember
volt, és mindig nagy volt a lárma, és mindenki meleg, főtt kukoricát
eszegetett” . Gilike, az álmodozó kanász, örökké az ujjaival játszik, s
e játék révén szabadul meg a mindennapok taposómalmától. Kedves,
a vadliba, valahányszor Rojtos Gallai megfordul Váry János kastélyá
ban, mindig a tornác karfáján áll mozdulatlanul, „mintha ő is a kastély
faragott dísze volna”, mintha a lábai „már hozzá is nőttek” volna a
„tornác díszes karfájához”.
Az állandósításból eredő „elvarázsoltság” természetesen a regény
főszereplőit is meghatározza. Rojtos Gallai István hosszú éveken át
csaknem megszállottan látogatja a Kálváriát, hogy a Virágos Katona
titkát megfejtse, Török Adám pedig önös anarchizmusának parancsá
ra ismételten rabol, fosztogat, sőt gyilkol is. Az a körülmény, hogy a
szereplők nem „fejlődnek”, hanem a maguk standard állandóságát de
17 Gondolatébresztő tanulmányában (Gion Nándor: Latroknak is játszott.
Tiszatáj, 1983.6. 78.) Pintér Lajos úgy véli, hogy a Virágos katonában Gion
„nagyon magas fokon és következetességgel” „folklorizálni tudta a törté
nelmet”. Megítélésem szerint ez a megállapítás nem egészen pontos, hiszen
nem annyira a „történelem foIklorizációjá”-ról van itt szó, hanem inkább
arról, hogy a folklór segítségével Gion csaknem maradéktalanul háttérbe
szorította a történelmet.

monstrálják, úgyszintén az idő megtorpanásának, illetve annak érzetét
kelti, hogy ebben a megállt időben egy jó érzékkel körvonalazott „me
sevilágban” járunk.18
Annál inkább, mert a két főszereplő szembenállásában is van valami
mesébe illő. Rojtos Gallai Istvánt, akinek ősei vagy százötven éven át
birkákat őriztek a Topolya, Csantavér és Zenta közötti réteken, művészi
hajlammal áldotta meg a sors. Órák hosszat nézegeti a Kálvária kőosz
lopaiba épített képek egyikén látható Virágos Katonát, amint, mellén
egy „hatalmas, sárga szirmú virág”-gal, a Megváltót veri, miközben
„bozontos, barna szakálla mögül mégis mintha folyton mosolyogna
egy kicsit” . A szöges korbács és a lappangó mosoly ellentéte mohó
kíváncsiságot ébreszt Gallaiban, olyannyira, hogy e különös boldogság
megfejtését megkerülhetetlen feladatának érzi. Emellett, mint ismere
tes, Gallai hallani sem akar arról a munkáról, amelyet a rosszkedvű és
csúnya „vakond-emberek” végeznek a földeken. Ahelyett, hogy béres
nek vagy napszámosnak szegődne, házi bálokon citerázgat némi apró
pénzért, illetve könyvek tucatjait kölcsönzi Lusztig Kornéltól, a sza
kállas zsidó órástól. Török Adám mindennek szöges ellentéte. Eleinte
még úgy látszik, mintha a betyártörténetek kései leszármazottja volna,
hiszen keményen megleckézteti Váry János hetvenkedő parádés ko
csisát, és ki akarja rabolni Istenes Bibic Mihályt, mert éjszakánként
módszeresen meglopja földtúró társait, nem sokkal később azonban
kiderül, hogy cselekedeteit korántsem szociális indulat fűti, hanem an
nak meggondolása, hogy onnan kell elvenni, mindenáron, ahol van.
Az anyag profán gyermeke ő, s így a Virágos Katona titkát sem tudja
érzékelni. Legfeljebb azon tűnődik el futólag, hogy miért van virág a
mellén, a tekintete azonban teljesen hidegen hagyja. Nyilván „nagy
18 Nem véletlen, hogy Ferdinandy György már a hetvenes évek végén Gar
da Márquezt emlegette a regény kapcsán (Három könyv, három égtáj. Új
Látóhatár, 1979. 1-2. 136-137.). Arra a kérdésre, hogy a vajdasági Szent
tamás helyett miért a „kolumbiai Macondo lett az emberi magárahagyatottság, a perifériába szorulás szimbóluma”, Ferdinandy a következő választ
adta: „Gion Nándor mondanivalója időhöz és helyhez kötött: a maguk ba
jába bonyolódott szórványok nem látják, mi sorsukban az általános, embe
ri. Ezért lenne, hogy míg García Márquez megteremti a marginális népek
világméretű szimbólumát - Szenttamás egyébként szép, igaz és számunkra
oly fájdalmasan ismerős mitológiájában legfeljebb egy álmodozó kiskanász
csenevész alakja terem.” Utólag fölösleges lenne vitát kezdeményezni ezzel
a föltevéssel, annyi azonban mégis nyilvánvalónak látszik - hadd játsszam
el a gondolattal -, hogy ha a Virágos katona is spanyol nyelven jelent volna
meg netán, mint a Száz év magány, hatása jóval nagyobb lehetett volna.

pénzeket kínáltak fel” neki, „amiért a Megváltót korbácsolta, és ennek
örül, ezért látszik boldognak”, vonja le a következtetést, annak a jele
ként, hogy képzelete arasznyira sem tud elrugaszkodni a földtől.
Magának a titoknak a megfejtése egyébként ellenvetésre is okot ad
hat. Márkus Béla pl. úgy találja, hogy a Virágos katonái nem fenyegeti
a „homályosság veszélye”, hiszen Gion Nándor még a cím jelentését is
aprólékosan, didaktikusán megmagyarázza: „Kimondja azt is, aminek
a megfejtését az olvasóra lehetne bízni: »nagyon egyszerű az egész mondja a Virágos Katona titkáról a főhős, Rojtos Gallai István - : el
kell menni onnan, ahol a ronda dolgok történnek, ki kell lépni abból a
képből, ahol a Megváltót korbácsolják«. Ez a pontos magyarázat meg
kérdőjelezi, hogy szükség van-e egyáltalán a Virágos Katonára, a
Kálvária egyik képének alakjára, vagy az ö jelenléte nélkül is kialakul
hatna a Testvérem, Joáb szájharmonikázó, az elhagyott strand kabinjá
ban magányosan élő fiújának alakmásában, a citerázó Gallaiban az »el
kell menni onnan, ahol a ronda dolgok történnek« gondolata.” 19
Az igényesebb olvasó perspektívájából szemlélődve föltétlenül
igazat kell adni ennek az érvelésnek. Gallai István közvetlenül a titok
megnevezése előtt arról beszél, hogy Gilikének, az álmodozó kanász
nak „szörnyű volt az arca, mintha állandóan görcs szorította volna a fe
jét”, ha azonban játszani kezdett az ujjaival, még nevetett is, ugyanúgy
nevetett, mint a Virágos Katona. Minthogy játszadozás közben Gilike a
mesék menedéket nyújtó, minden sivárságot és kegyetlenséget ellensú
lyozó világába érkezik, a két mosoly azonosítása kellőképpen rávilágít
a titok lényegére. Ha azonban nem az igényesebb olvasó, hanem Rojtos
Gallai felől szemlélődünk, részben másként állnak a dolgok. Gallai és
Török Adám barátságát, ha egyáltalán barátságnak lehet nevezni, al
katuk, életérzésük már-már végletes ellentétei táplálják. Logikus hát,
hogy Gallai, épp az ellentétek áthidalása reményében, minden lehető
séget megragad, hogy Török Adámot meggyőzze a maga igaza felől.
Amennyiben szem előtt tartjuk a főszereplőnek ezt a lélektanilag na
gyon is érthető célját, a titok megfejtése nem látszik túlexponáltnak.
Az viszont már komolyabb dilemmákat vet föl, hogy Gion Nándor
két narrátort léptet színre a regényben. Az első fejezet nagy részét egy
meg nem nevezhető, harmadik személyű elbeszélő adja elő. Stefan
Krebs, a feketicsi sváb molnár 1898-ban Szenttamásra költözik, s amint
sorsa egyik malomból a másikba veti, kialakul előttünk a csatorna parti
19Jelkép és valóság. Gion Nándor regényei. In: A betokosodott kudarc. Buda
pest, Széphalom Kiadó, 1996. 192-193.

falu lehetséges körképe. Itt még úgy látszik, mintha a szerző távolságtartón csakugyan történelmi regényt kívánna írni, abban a meggyőző
désben, hogy a választott korszakot és emberi környezetet a realista
prózaírás eszközeivel teljes értékűen ábrázolni tudja. A fejezet vége
felé azonban néhány mondaton váratlanul átüt az elsőszemélyűség
(„azt hiszem”, „nálunk, a Tukban”, „nevetve mesélte el ezt nekem”),
talányossá téve, hogy ki rejtőzködik e mögött az én mögött. A második
fejezet megoldja a talányt, hiszen Gion Nándor Rojtos Gallainak adja át
a szót, nyilván nemcsak azért, mert az énelbeszélés segítségével fokoz
ni kívánja a szöveg közvetlenségét, hanem mert a tizenéves főszereplő
nézőpontjának érvényesítésével megszabadulhat attól a nyűgtől, ame
lyet a történeti háttér részletes megrajzolása jelenthetett volna számára.
Mondhatnám akár úgy is, hogy Gallai beszéltetése révén megteremti
annak lehetőségét, hogy magabiztosan a családi legendáriumon belül
maradjon. Épp ezért meglepetésszerűen hat, hogy időnként mégis viszszatér a harmadik személyű narrációhoz, amit csak az indokolhatna,
ha ezekben a harmadik személyű epizódokban a Gallaitól már hallott
eseményeknek más, újabb dimenzióiról is értesülnénk. Erről azonban
szó sincs.
A narrátorváltogató eljárás mindenekelőtt azokban a szakaszokban
eredményez törést, ahol a főszereplő még virtuálisan sem lehet jelen.
Ennek illusztrálására hadd hozzak föl egy példát. A világháború vége
felé Rojtos Gallait kiviszik a galíciai frontra, hosszú hónapokon át sáros
lövészárkokban tengődik, majd megsebesül, fogságba esik, s a katonai
hatóságok arról értesítik a szüleit, hogy elesett. Tartós távollétében a
szenttamási és környékbeli gazdagabb svábok többször találkoznak a
„Szív melletti vízimalomban”, s annak esélyeit latolgatják, mi is lesz a
bácskai németség sorsa a monarchia nyilvánvalónak látszó fölbomlása
után. Ez a jelenetsor teljes mértékben idegen a távol levő Rojtos Gallai
világától, annál inkább, mert a regénybeli szenttamási magyarok és
szerbek között nincsenek olyan emberek, akik hasonló összejövetele
ken a várható nagy változásokról eszmét cserélnének.
A Virágos katona szövegterét tehát törésvonalak hálózzák be, ezek
nek értékcsökkentő hatása azonban nem érvényesül maradéktalanul. A
regény stílusa ugyanis nagyrészt feledtetni tudja a szerkezeti egyenet
lenségeket. Gion Nándor, annak ellenére, hogy prózapoétikai kérdések
sohasem foglalkoztatták közelebbről, tudatosan távol tartja magát az
irodalmi nyelv lehetséges normáitól, minek következtében nincs talán
egyetlen olyan mondata sem, amely a nyelvvel való küzdelemről árul
kodna. Látszólag kitartóan a köznyelv felé halad, de ha közelebbről

fürkésszük bekezdéseit, dialógusait, nyomban kiderül, hogy mégsem
a beszélt nyelv valamely változatáról van szó. Bár prózájának poétikai
karakterét csakugyan a „konkrét tapasztalatiság és egyfajta különös,
képzeleti-vizionált valóság atmoszférájának keveredése alakítja ki”20,
aligha lehet kétséges, hogy e keveredés szuggesztivitását, esztétikai
hatásfokát stílusa is erősíti.
(Rojtos Gallai István tovább citerázik) A Virágos katona sikere után
Gion Nándor viszonylag gyorsan megírta a regény Rózsaméz című
folytatását, amely az 1920-tól 1941-ig terjedő időszakot öleli fel.21 A
helyszín és a szereplők nagyrészt azonosak, a regénykoncepció azon
ban újító szándékról tanúskodik.
A Virágos katonában Gion Nándor, mint láthattuk, a fejezetek
többségében Rojtos Gallai Istvánra bízza a narrátor szerepét, s csak
időnként léptet föl egy megnevezetlen, harmadik személyü elbeszélőt,
akinek segítségével olyan eseményekről, cselekedetekről és tényekről
számolhat be, melyekről főszereplője nem tud. Ettől a szerkezetbon
tó megoldástól a Rózsamézben eltekint, s mindvégig a távolságtartó
harmadik személyü elbeszélés eszközei mellett marad. A regényben
így fölerősödik a szereplőiről mindent tudó író jelenléte, ami egyfelől
történetibbé, másfelől pedig hagyományosabbá teszi a szöveget.
Nem véletlen hát, hogy a korabeli kritikának mérlegelnie kellett a
két regény közötti különbségeket. Közvetlenül a regény megjelené
se után, a hetvenes évek második felében, Herceg János úgy találta,
hogy az „első könyv költői képekben talán gazdagabb, színesebb”, a
Rózsaméz azonban „igazabb, erőteljesebb”: „Nemcsak azáltal, hogy
egyes alakjainak árnyéka, mint Morei Andrásé, például, átvetődik a
mába. Gion ábrázolóereje is plasztikusabb, sőt látványosabb képekben
mutatkozik, mint a Virágos katonában.”22

20 Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Második
kiadás. Budapest, Argumentum Kiadó, 1994. 100.
21 A mű először, a Virágos katonával egy kötetben, 1976-ban jelent meg a
Fórum Könyvkiadónál. Jóval később Gion tetralógiává fejlesztette a vál
lalkozást (Ez a nap a miénk, 1997; Aranyat talált, 2002), a két zárókötetről
azonban, éppen mert később írta meg őket, ebben az írásban nem foglalko
zom.
22 A Gallaiak és a többiek. In: Összegyűjtött esszék, tanulmányok III. Össze
gyűjtötte, az utószót és a jegyzeteket írta: Pastyik László mgr. Beograd,
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003. 691.

Néhány évvel később Pintér Lajos már másként érzékelte ezeket
a különbségeket. Megítélése szerint a második regény életanyagára
„Gion már nem tudott olyan önfeledten rátekinteni, nem tudta vagy
nem kívánta az egész időszakot folklórélményként kezelni”, úgyhogy
itt „már nem is annyira a mondaelemek dominálnak”, hanem inkább
a szociográfiai és szociológiai elemek, amelyek, részben hátrányára,
részben előnyére, többrétegűvé teszik a művet. Hátránya, hogy „szem
léletében nem oly egyöntetű és egyértelmű, mint az első regény”, elő
nyére szolgál viszont, hogy „tablója nagyobb, ismeret- és információrendszere sokrétű”.23
Pintér Lajos észrevételei pontosan jelzik azt a kettősséget, me
lyet Gion a Rózsamézben nem tudott maradéktalanul kiküszöböl
ni. Minthogy Gallai István, Rézi és Török Adám időközben felnőtté
váltak, útjukat itt már nagyon nehéz lett volna valamely fix pontról,
mondjuk, a Kálváriáról kísérni, vagy ismételten oda vezetni vissza.
Annál inkább, mert a szereplők élete jóval több szállal kötődik már
a szenttamási mindennapokhoz, semhogy az első személyű narrátor
szerepét bármelyikük vállalhatná. Ez azonban korántsem azt jelenti,
mintha Gion Nándor a konkrét tapasztalatiság és a vizionált valóság
elegyítésének atmoszférájáról lemondott volna. Amiképpen az első
regényben a Virágos Katona rejtélyes mosolya, azonképpen itt a ró
zsaméz motívuma az, amelynek segítségével a szöveget ismételten a
mindennapiság fölé emeli.
Az erőt, védelmet és örök fiatalságot biztosító rózsaméz lelőhelyét
a népmesék világában kell elképzelnünk. A rózsafákon bukdácsoló
méheket szemlélve Rojtos Gallai István elmondja néhány éves fiának,
hogy négytomyú palotájukban, egy magas fa tetején, a méhek rózsa
mézet készítenek. A fa irdatlanul magas, a koronája nem is látszik,
a törzse pedig teljesen sima, s így senki sem tud fölmászni rá, hogy
megdézsmálja vagy netán ellopja a rózsamézet. A mezei egereknek,
hörcsögöknek, patkányoknak és rókáknak semmi esélyük nincs arra,
hogy feljussanak, de még a feketerigóknak sem, a fa tetejére ugyanis
csak a „méhek tudnak felrepülni, mert ők rózsamézet esznek, és mert
nekik a szél is segít” .
E rögtönzött mese alapján azt hihetnénk, hogy Rojtos Gallai István
itt a fia képzeletének ébresztgetésére és működtetésére törekszik csu
pán. Erről azonban szó sincs! Nemegyszer másoknak is beszél a mé
hek palotájáról, sőt egy ízben fölkeres egy idős, mesébe illő méhészt
23 Gion Nándor: Latroknak is játszott. I. m. 79.

is, arról faggatva őt, van-e rózsaméz, s ha van, milyen. Mint a parázs,
válaszolja az öreg, s találkozásuk után Rojtos Gallai István már-már
megszállottan kutat tovább a rózsaméz után.
Fölmerül természetesen a kérdés, hogy a főszereplő csakugyan hiszi-e, hogy a rózsaméz fogyasztása csodákat eredményez. Bár a regény
ezt a kérdést nem veti föl explicit módon, a válasz csakis nemleges
lehet. Abból az epizódból ugyanis, amelyben annyi év után Rojtos
Gallai István ismét fölkeresi a Kálváriát, kiderül, hogy miután a hadi
fogságból hazatért, egyetlenegyszer sem nézett vissza rá s nem ragadta
őt boldogabb világokba a Virágos Katona. Rojtos Gallai István tehát
végérvényesen elvesztette illúzióit, s ebből nem más következik, mint
hogy a rózsamézet már nem a maga megváltása végett keresi, hanem
hogy örömet szerezzen másoknak, elsősorban a gyerekeknek és fele
ségének.
Ezzel függ össze aztán az is, hogy a regényben kétféle rózsamézről
esik szó. A kommunista Krebs Péter megítélése szerint Rojtos Gallai
István régóta hozzájuk tartozik, épp ezért egy ízben agitatív kiselőadást
tart neki arról, hogy miután a hereméhektől a jelképes rózsamézet ha
marosan erőszakkal elveszik, mindenkinek egyformán osztanak majd
belőle. Ez az egyetlen járható közös út, hiszen citerával és mesélgetéssel semmire sem mehet az ember. Rojtos Gallai István erre megjegyzi,
hogy ők ketten nem ugyanarról a rózsamézről beszélnek, majd hozzá
fűzi: „A rózsaméz, az rózsaméz. Azt én egymagám keresem, és egyszer
majd megtalálom.”
Kettejük párbeszédelése egész sor olyan további mozzanatot is
tartalmaz, amely Rojtos Gallai István különállását nyomatékosítja. Amikor Péter megemlíti, hogy javasolni fogja fölvételét a pártba,
Gallai István elutasítja az ötletet, mert úgy véli, senkihez sem tarto
zik egészen. Amikor Péter azt lobbantja a szemére, hogy a váryjánosoknak, törökádámoknak, johannschankoknak is citerázik, azt feleli,
hogy a citeraszót hallgató emberek tulajdonképp egyformák; máskor
azonban megválogatja őket. Amikor pedig Péter azt sugallja, hogy az
éhbérért gürcölés és a színes papírszalagok alatti citerázgatás aligha
biztosíthat hosszú életet, így vág vissza: „így is sokáig élhetek. Éppen
azért, mert színes papírszalagok alatt citerázok.”
Rojtos Gallai István tehát a második regényben is sikerrel óvja meg
egyéniségét, amelyet itt is lappangó művészhajlam tesz színesebbé. A
távolságtartó, harmadik személyű ábrázolásmód, igaz, csökkenti kissé
alakjának bensőségességét, az alkalmazott stilisztikai és retorikai meg
oldások azonban nagyrészt feledtetik ezt a körülményt.

Akár a Virágos katonában, itt is fontos szerepet játszik az ismét
lés. Nem arra gondolok persze, hogy a szöveg egy-egy szegmensében
Gion indokolatlanul sokszor említi valaki nevét24, hanem arra, hogy
bizonyos eseményeket újra meg újra megidéz25, azt a paradox hatást
váltva ki, mintha a retrospekció egyre nagyobb sugarú köröket vonna a
regény cselekménytartománya köré. Ennél is fontosabb, hogy számos
esetben megbontja a dialógusok ok-okozati összefüggéseit, lineáris
menetét, s egy olyan párbeszédmodellt munkál ki, amely felfokozott
indulatok közvetítésére is alkalmas. Ebben a modellben a beszélge
tők egyike leszögez valamit, amit társa figyelemre se méltat, hiszen
gondolatai másfelé járnak. Mondani próbálja tehát, ami foglalkoztatja,
az első megszólaló azonban, ahelyett, hogy az elhangzott közbevetés
re reagálna, nyomatékosan megismétli a mondandóját, most már jobb
belátásra bírva társát, majd végül szinte szó szerint harmadszor is el
hangzik a beszélgetést indító mondat. Ez a variációkat is megengedő
modell, akár a regény „köznyelv” felé közelítő mondatszerkezetei is,
stilisztikai megmozgatottságot eredményez, még ha Gion Nándor oly
kor helyzettől, környezettől és embercsoporttól függetlenül kissé gépi
esen, modorosán alkalmazza is.
Igen érdekes, hogy a társadalmi háttér rajza, amely szociográfiai és
szociológiai mozzanatok révén csakugyan többrétegűvé teszi a regényt,
kevésbé meggyőző, mint a főszereplővel megtörténő, „magánérdekű”
események elbeszélése. Hadd illusztráljam ezt egy-két példával is.
A regény első fejezetében, 1920 tavaszán, Csoszogó Török Ádám
és az orosz hadifogságból hazatérő Gion Antal összetalálkoznak a verbászi vasútállomáson. Minthogy Szenttamásra aznap már nem indul
vonat, gyalog vágnak neki az útnak, s jól elbeszélgetnek. Az „új határok”-ról azonban, melyek épp akkortájt megrázkódtatásokat okoztak
a vajdasági magyarok körében is, csak néhány anekdotikus szót válta
nak. A későbbiek során pedig a regény egyetlen szereplője sem említi
a trianoni békediktátumot. Valószínűnek látszik, hogy Gion Nándor
24 A jelenségre Dér Zoltán hívta föl a figyelmet Tudatos építkezés című dolgo
zatában. In: Szembesülések. Szabadka, Életjel, 1979. 220.
25 Mellékesen jegyzem meg, hogy a narrátor, illetve Rojtos Gallai István emlé
kezete nem mindig működik pontosan. „Nemcsak a Krisztusnak citeráztam
- mondta Gallai István. - A két latornak is citeráztam.” - olvassuk a 331.
oldalon, később azonban Gallai megfeledkezik erről, s a 373-374. oldalon a
következőket mondja: „ - Azt mesélik, hogy én valamikor éjjel-nappal cite
ráztam itt a Kálvárián a megfeszített Krisztusnak. Sokat jártam ide, az igaz,
de nem emlékszem, hogy valaha is citeráztam volna Krisztusnak.”

tudatosan szorította háttérbe ezt a témát, amely a regény írásakor erre
felénk még mindig tabunak számított.
Hasonlóképpen vagyunk, bár más okból, Morei Andrással is, aki
nek Herceg János annyira megörült annak idején. Megtudjuk, hogy
abba a temetőpalánkon belül épült házba, melyet bérelt, pártutasítá
sok futottak be, feketicsi, péterrévei, adai összekötők és pártvezetők
keresték föl, később Mayer Ottmár és Simokovich Rókus is járt nála
Szabadkáról, rendszeres olvasója és terjesztője volt a Hídnak, adatokat
gyűjtött Szenttamás lakosságának számáról, nemzetiségi megoszlásá
ról, távolabbi és közelebbi múltjáról, és lelkiismeretesen végezte mun
káját a téglagyárban. Morei Andrást azonban a számos érdekes adat
ellenére Gion Nándor mégsem állítja szituációba, hiszen alig néhány
oldal után végérvényesen búcsút vesz alakjától.
Ezek és a hozzájuk hasonló kisebb rövidzárlatok azonban végső
fokon nem veszélyeztetik a művet. A regény nyelve, stilisztikai megol
dásai a Virágos katona Rojtos Gallai Istvánját idézik, azt a benyomást
keltve, mintha a távolságtartó harmadik személyű narráció mögött
mindvégig ő állna rejtőzködőn.
(Az „üres ország"-ról, töredékesen) Vissza című kisregényében26
Brasnyó István tájaink XVII. és XVIII. századi világát idézi meg. Az
időszakot évszámokkal, a földrajzi koordinátákat falu- és városnevek
kel, a történelmi hátteret több helyütt közismert emberek nevével jelzi.
Megtudjuk, hogy Jean de Mercier-t, a „konstantinápolyi francia követ
bizalmas emberét” 1680 táján rabul ejtik a „transsylvaniai fejedelem”
rebellis emberei, a császár követsége pedig 1681 telén, a portától ha
zatérőben, „Péterváradon keresztül Bécs felé igyekszik” . Szó esik I.
Leopold császárról, Kara Musztafa nagyvezírről, Ibrahim budai pasá
ról, arról, hogy a „fiatal Thököly gróf megházasodott, özvegy grófnét
vett feleségül két gyermekkel, az első férjét Rákóczinak hívták”, illetve
hogy a jelzett időszak egy évében igencsak száraz volt a tavasz, s így
az út „Szenttamás, Drejafalu, Moholi-völgy, Tornyos, Zenta, Szeged
irányában” járhatónak bizonyult.
Az ekképpen kijelölt koordináták között azonban nem annyira a
történetmondás, hanem inkább a török hódoltság alatt elnéptelenedett
déli vidékek vázlatos rajza kerül előtérbe. „Ebben az országban terem
tett lélek nem él, tán egész fölig, a német császár városaiig” - olvas
suk már az első fejezetek egyikében, s ennek megfelelően csakhamar
26 Előbb a Hídban, majd a Tükrös madonna című kötetben jelent meg. Újvidék,
Fórum Könyvkiadó, 1976.

kiderül, hogy az elnéptelenedett tájon, annak ellenére, hogy „virrad és
sötétedik”, valójában nincs igazi nap. így aztán ennek a földnek a hátán
falu meg nem él, „csak Teremtője dicsőségére burjánzik a vad növény,
hogy hajnalra benövi az embert, míg sóhajtoznak testének súlya alatt a
föld mocsaras bugyborékai” . „Üres ország” ez, ahol az idetévedő ide
gen folyton úgy érzi, hogy félálomban bolyong. „Az utakon egy nyom
sincs, miféle ország legyen most ennek a neve, ha népét megtartani
nem tudta” - tűnődik el találóan a messzeséget kémlelve Caprara kö
vet, és ennek a mozdulatlanságba dermedt jeltelenségnek érzékeltetése
során a „széles, évszázadokat hömpölygő »idő« a regényben egészen
rövid fejezetekbe” sűrűsödik, de úgy, hogy éppen „ez a felaprózottság
váltja ki az időtlenség benyomását”.27
Az elvesztett időnek ezen a kietlen térségén a kisregény magyar had
nagya a következőképpen fogalmazza meg alapvető célját: „Utolérni
az időt, amelyből kihullottunk.” Ezt a célt természetesen nemcsak a
hadnagy, hanem a narrátor is vallja, hiszen a kisebbségi lét ideje szük
ségszerűen az időből kihullottság élményét mélyíti el az emberben.
Kár tehát, hogy a Vissza töredék maradt, még ha Brasnyó István netán
eleve töredéknek szánta is.
(Regény a „csábító remeié ”-ről) A XIX. század második évtize
dének vége felé, ahogyan a történetírás megörökítette, különös vallási
mozgalom keletkezett Bácskában. Frankovics Mihály huszonhat éves
kupuszinai szűcsmester, remetének és szentnek hirdetve magát, sorra
látogatta a búcsúhelyeket, s mint bebörtönzése után maga is elismerte,
serényen gyógyította a betegeket: „A’ vakoknak rész-szerént nyálam
mal, rész-szerént szentelt vízzel szemeiket kenyegettem, a süketek fö
lökben szentölt vizet töltögettem, a nyavalyától törötteknek hogy há
rom miatyánkot, három üdvözletét és egy Hisek-egyet, a Szt Háromság
és Jésus Mária Szt Anna tiszteletére imádkozzanak, meghagytam, a
sebesseket Szentelt vízzel orvosoltam, az inaszakadtaknak inait nyállal
és Szentelt vízzel kenyegettem, a magtalan Asszonyoknak Imádságot
hagytam, és magam is minnyájok felett imádkoztam.”28
A hiszékeny falusi szegénység körében népszerűsége nőttön nőtt,
emellett a koluti plébános és Odry András alispán pártfogását is meg
27 Bori Imre: Történelmi regény Brasnyó módra. In: Krónikák írókról, köny
vekről. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1999. 79.
28 Frankovics Mihály mozgalmának igen gazdag peranyaga van, amely
re Virág Gábor bukkant rá a Vajdasági Levéltár 1819. évi állagában. Az
anyagot A koluti remete címmel tette közzé a Hídban. Idézetünk Frankovics
Mihály kihallgatási jegyzőkönyvéből való (Híd, 2001. 3. 76.).

nyerte, ám az egyházi és világi hatalom természetesen nem nézte jó
szemmel, hogy ténykedése nyomán mind nagyobb tömegek mozdul
nak meg, épp ezért 1819. április 11-én elfogatták, és a zombori me
gyeházára vitették. Híveit azonban ekkor már nem lehetett szép szóval
lecsendesíteni. Egyházi zászlók alá gyülekezve Zomborba vonultak,
megrohamozták börtönét, úgyhogy végül a katonaságnak kellett szét
vernie a tömeget. Frankovicsot a törvényszék kétévi fegyházra ítélte,
és kitiltotta a megye területéről. 1825-ben a pozsonyi irgalmasrend ko
lostorában bukkant fel, ahol kapusként élte le hátralevő napjait.
Frankovics Mihály életének eseményei tehát ismeretesek, az vi
szont nem, hogy az írástudatlan szűcsmestert valójában mi is indította
el a mozgalomszervezés útján. Ezt a homályosságot Muhi János már
a múlt század negyvenes éveinek derekán érzékelte, megállapítva:
„Szent Miska mozgalmának háttere még ma sincs kellőképpen meg
világítva. Kétségtelen, hogy a nép vallási rajongására alapozta moz
galmát, az azonban kevésbé bizonyos, vajon megszállott volt-e vagy
jám bor újító, aki vallási mozgalom útján akarta szociálisabbá tenni a
kisembernek akkor nagyon nehéz magyar világot.”29
A Muhi János jelezte homály következtében Frankovics Mihály
már-már eszményi regényhősnek látszik. Életútjának szépírói feldol
gozása során alakja szabadon formálható, annál inkább, mert közben
a szerzőnek a vonatkozó történeti tényéktől sem kell eltekintenie.
Alkalmasint épp erre eszmélt rá Gobby Fehér Gyula, amikor a Szent
bolond című regényének megírásához fogott.30
A legkézenfekvőbb megoldás nyilván az lett volna, ha a szűcsmes
ter megszállottsága mögött lappangó szociális indítékokra helyezte
volna a súlyt, ettől a lehetőségtől azonban végül elzárkózott. Bár a re
gényben Frankovics Mihály alakja körül szüntelenül ott viliódznak a
társadalmi lázongás szikrái, ő maga képtelen a lázadásra. Barátai, is
merősei számos esetben kísérletet tesznek rá, hogy tudatosítsák benne
vezéri szerepének fontosságát, Frankovics azonban ezt a szerepet nem
tudja vállalni. A regény vége felé megígéri ugyan barátainak, hogy a
szegénységet sújtó igazságtalanságot, kíméletlen bánásmódot, jogfosztottságot és sanyargatást kemény kézzel meg fogja szüntetni, a követ
kező pillanatban azonban ezúttal is meghátrál, s „mintegy félálomban”
újra a sodortatott emberek pozíciójába jut: „Immár az általam teremtett
mozgalomra bíztam magam. Állítólagos követőimet követtem, állító
lagos tanítványaim által taníttattam.”
29 Egy bácskai szentember. Kalangya, 1944. 2. 76.
30 A regény a Fórum K önyvkiadónál jelent m eg 1976-ban.

Gobby Fehér Gyula tehát nem vállalta a lehetséges feladatot, hogy a
prózaírás hagyományos eszközeivel társadalomkritikai narratívát hoz
zon létre. Épp ezért a Frankovics Mihály megszállottságát tápláló erők
közül nem a közösségieket tette meg elsődlegesnek, hanem a Móriczregényekre emlékeztető, csillapíthatatlan asszonyéhséget. Szent Miska
ugyanis válogatás nélkül öleli meg a fejletlen lányokat, a parasztme
nyecskéket és mesterasszonyokat, sőt könnyűszerrel eljut Odry alispán
feleségének és a megye ismertebb asszonyainak ágyába is.
Nem véletlen hát, hogy már a korabeli kritika kitért Frankovics
Mihály regénybeli szeretkezéseinek kérdésére. Herceg János eredeti
nek találta az elképzelést, hogy a „csinos kupuszinai szűcs phallos-hős
volt, s az előkelő asszonyokat leteperve úgy érezte, hogy tulajdonkép
pen magát a vármegyét és az úri világot gyűrte maga alá” .31 Bori Imre
viszont, a szerző ironikus hőskezeléséről szólva, azt emelte ki, hogy a
megszédült Frankovics Mihályt valójában nem lehetett „hősi” voná
sokkal felruházni, s így aztán a regényben diadalait nem is a „társadal
mi élet mezején, hanem Vénuszoknak dombján” aratja.32
Mindkét észrevétel összhangban áll a szerzői intenciókkal, Szent
Miska falusi donzsuánkodása azonban mégsem egészen meggyőző.
Kalandjainak eléggé részletező leírásában a szexuális játszadozást ál
talában kegyes vallási szólamok kísérik, félreérthetetlen jeleként an
nak, hogy Gobby Fehér Gyula Boccaccio mester nyomdokaiba lépett.
Ennél is zavaróbb körülmény, hogy az asszonyokat már szűcsmeste
rünk érintéseinek emléke is eksztatikus vonaglásig viszi el.
A XV. fejezetben a „megyei előkelőség öt asszonya” látogatja meg
Elvirát, Odry alispán feleségét. Eleinte jelentéktelen témákról cse
vegnek tempósan, később azonban, amikor egyikük elújságolja, hogy
Szent Miska letartóztatására felsőbb utasítás érkezett, elszabadul érzé
keik pokla. A név hallatára az asszonyok egymás melle, combja után
kezdenek kapkodni, majd lezuhannak a szőnyegre, összefonódnak,
egymásra hengerednek, sikongva simogatják, nyomkodják, fogdossák,
gyűrik, gyömöszölik, rángatják és csipkedik egymást.
A funkciótlan túlzás jelzetei azonban nem csupán a szexualitás
szférájában figyelhetők meg. A regény béregi plébánosa pl. oly erő
sen izzad, ahogy ezen a világon senki. Tenyeréből előbb víz fröccsen,
nem sokkal később feje már csatakos, akárha alaposan megázott volna,
31 [Gobby Fehér Gyula: Szent bolond]. In: Összegyűjtött esszék, tanulmányok
III. I. m.: 683.
32 A források értelmezéséről. Magyar Szó, 1977. március 5. 13.

majd végül a testéből előtörő vízsugarak csobogásának ellensúlyozásá
ra beszélgetés közben meg kell emelnie a hangját. Máskor, ugyancsak
minden mélyebb jelentést nélkülözőn, a mellékszereplők hosszú olda
lakon át a korabeli pénznemekről, illetve később a mértékegységekről
párbeszédeinek makacsul.
A céltévesztő túlzás legszembeötlőbb jegyei azonban talán mégis
az első fejezetben figyelhetők meg, ahol Frankovics Mihály a „monos
torszegi Hrabovszky-féle csárdában” a „megvilágosodás” élményében
részesül, arra a boldogító felismerésre jutva, hogy „őt szent életű re
metének rendelte a sors”. A csárda itt rövid úton elszabadul a falu
végi kiserdőből, bizonytalan imbolygással megindul lefelé a Dunán,
mennyezetén rákok, pókok és kétéltűek jelennek meg, a tárgyak vá
ratlanul beszélni kezdenek, majd végül egy teljes oldalon át különféle
növények és állatok átváltozására kerül sor. A remeteségre ébredést
tehát egyre intenzívebb szürrealista látomások kísérik, kiemelve, hogy
Gobby Fehér Gyula már a regény elején érzékeltetni kívánta főszerep
lője küldetésének problematikusságát. Az első fejezet azonban ezt a
célt mégsem éri el.
A mű több epizódjában maga Frankovics Mihály a narrátor, aki az
elsőszemélyűség közvetlenségét kihasználva visszapillantón beszámol
bűneiről: kevélységéről, mohóságáról, hiúságáról, paráznaságáról, ön
zéséről, makacsságáról és butaságáról. Ezekkel a részletekkel szem
ben minden olyan eseményről, amelyhez Szent Miskának közvetlenül
nincs köze, egy harmadik személyű narrátortól értesülünk. Az első fe
jezet azonban kivétel, lévén, hogy ott a főszereplő megszédülésének
legszemélyesebb története is a távolságtartó, harmadik személyű narráció révén bontakozik ki, eklektikussá téve a regény szerkezetét.
A veszélynek föltehetőleg tudatában volt Gobby Fehér Gyula is.
A regényt ugyanis Werner Mihály érseki titkárnak Klobusiczky Péter
kalocsai érsekhez írt levelével indítja, amelyből megtudjuk, hogy a
„zsenge munkácskát” nem más, maga a titkár állította össze. Munkája
során elsősorban Frankovics Mihály „személyes vallomásai”-ra tá
maszkodott, de ahol a történetet hiányosnak találta, ott a maga foljegyzéseit, korábbi kutatásainak eredményeit is felhasználta, helyenként
kissé „szabadabban csapongva” az érsek úr lelkét oly közelről „foglal
koztató csodás elemek között”.
Ez az irodalomban eredetinek nemigen mondható levél látszólag
kellőképpen ellensúlyozza a regény szerkezeti egyenetlenségeit. Azért
látszólag csupán, mert a szöveget, igaz, Werner Mihály „hozta össze”
Pozsonyban, az Úr 1825. évében, nem feledhetjük azonban, hogy vé

gül mégis Gobby Fehér Gyula „találta meg*’ és tette közzé, szem elöl
tévesztve, hogy a jelek szerint bizonytalan ízlésű titkár úr túlzásait és
melléfogásait a mai olvasó érdekében ki kellett volna küszöbölnie.
(Husziták között) Történelmi regény írására vállalkozó íróink közül
Burány Nándor lépett vissza legmesszebb a múltba. Kamanci Balázs
című müve33 a XV. századba kalauzolja az olvasót, amikor az akkor
tájt még jobbára magyarok lakta Szerémségbcn, Prágából hazatérő
papok munkája nyomán, számottevő huszita közösségek jöttek létre.
Magyarra kezdték fordítani a Bibliát, újraértelmezték az isteni paran
csokat, nem ismerve el sem az Isten előtti személy válogatás gondolatát,
sem az anyagi javak egyházi halmozásának gyakorlatát. Mozgalmuk
oly mértékben megerősödött, hogy az egyház a „megtévedt” híveket
az inkvizíció révén kívánta visszaterelni az akolba. Marchiai Jakab
olasz minorita szerzetes több ízben is feltűnt a vidéken, de ténykedése
kemény ellenállásba ütközött. Bácsi Simon pécsi kanonok pl. egyhá
zi átokkal sújtotta Újlakon, helyenként kegyetlen eszközeivel fegyve
resen is szembeszálltak, végül azonban a királyi seregek segítségével
mégis győzni tudott a husziták felett.
A szerémségi huszitizmus tehát kivételes fellobbanás volt, amelyet
azonban Burány Nándor nem a maga teljességében kívánt megragadni,
hisz mindig is a lélektani vonatkozások érdekelték elsősorban. Korábbi
regényeiben tönk szélére jutott, vívódó figurákkal próbálta megvilá
gítani a valóság egy-egy részletét, miközben szenvedélyesen kutatta
azokat az egyéni és társadalmi okokat, amelyek ezeknek a figuráknak
összeroppanását vagy csődhelyzetét előidézték.
Voltaképpen ezt cselekedte ezúttal is. Olyan történeti személyiség
után kutatott a szerémségi huszita mozgalom szekundáris irodalmában,
akinek életében sorsdöntő törés következett be, ennek okát azonban
a fennmaradt adatok alapján nem lehet pontosan megnevezni. így ta
lált rá Kamanci Balázsra, aki az egykori krónikás szerint az inkvizíció
elől megszökött, s „Bácsba menvén, hol nagyprépost vala, megjavult
és dicséretesen élte le hátralevő napjait”.34 Ez a szűkszavú információ
kérdések sorát veti fel. Mi történt Balázs mesterrel? Elárulta ifjúsága
eszméit, híveit, barátait, életének értelemadó célját? Netán elvtelenül
megbékélt a hatalommal, miután ráeszmélt, hogy ügyük végérvénye
sen elveszett? Vagy talán azért menekült a bácsi vár vastag falai közé,
33 A regény 1977-ben jelent m eg a Fórum K önyvkiadónál.
14 A ferences rend egykori krónikását, Szalkay Balázst Irodalmunk évszázadai
cím ű m űvében Bori Imre idézi. Újvidék, Fórum K önyvkiadó, 1975. 7.

hogy Marchiai Jakab előtt ne kelljen képmutatóan megalázkodnia?
Ezekre a kérdésekre nincs ismert válasz, s mert nincs, Burány Nándor
joggal remélhette, hogy Kamanci Balázs életének és sorsának újraal
kotása közben teljes mértékben hű maradhat írói alkatához.
A regény globális struktúrájának meghatározó mozzanata, hogy
négy évtizeddel Marchiai Jakab győzelme után a bácsi várba vendég
érkezik a messzi Moldvából, aki tisztázni szeretné, hogy csakugyan
áruló volt-e Kamanci Balázs, mint az inkvizíció elől elmenekült hu
sziták nagy része hitte egykor. Ennek megfelelően a regény lapjain
szokatlan dialógus alakul ki, amelyet nem mondatok, hanem elmon
dott életszakaszok alkotnak. Balázs mester életének, cselekedeteinek
számos eseményét maga az emlékező vendég tárja föl, amiről viszont
nem tud, annak elmondására a főszereplő vállalkozik.
Kettejük túlméretezett párbeszédeléséből pontosan kirajzolódik
Kamanci Balázs karaktere. Örökösen kétkedő, sem mások győzelmé
nek, sem saját sikereinek maradéktalanul örülni nem tudó emberről van
szó, akin nemegyszer tanácstalanság, bizonytalanság lesz úrrá, amely
gátolja a gyors cselekvésben. Sorsdöntő helyzetekben annyira riasztja
a tévedés lehetősége, hogy magatartása akarva-akaratlanul gyanút kelt
társai körében. Épp ezért amikor Marchiai Jakab másodszori megérke
zése után rövid időre eltűnik a kamanciak szeme elől, azonnal árulással
vádolják. Pedig nem akart szökni. „Én maradni akartam. A testvérek
közelében lenni, rajtuk segíteni, csak ez a cél vezérelt. Életem meg
mentésével törődtem a legkevesebbet. Ha ők elvesznek, mit ér nekem
az élet, amelyet örök szégyenben kell eltöltenem?” - bizonygatja a
messziről érkezett vendégnek, s mint később kiderül, szökése csak
ugyan nem tekinthető árulásnak, hiszen annak idején segítségért sietett
Bácsba. Hasztalan próbálta azonban menteni a menthetőt, az esemé
nyek különös egybejátszása folytán az igaztalan vádtól soha többé nem
tudott szabadulni.
Burány Nándor alapvető írói intenciója tehát az volt, hogy minél
körültekintőbben érzékeltesse: a töprengőn eszmélkedő ember óha
tatlanul magára marad, s igen könnyen a történelmi erők áldozatává
lesz. E szándék teljes értékű megvalósulását azonban több körülmény
gátolja itt. Minthogy Balázs mester negyven év után végre részletekbe
menően tisztázhatja magát, a „mindent elmagyarázok” álláspontjára
helyezkedik, adatok és vonatkozások özönével hozakodva elő, ezek
azonban, talán épp a mindent elmondás kényszere következtében,
ahelyett, hogy aktivizálnák, megbénítják az olvasó képzeletét. Szemet
szúró továbbá az a dichotómia, amely az ábrázolásmódban figyelhető

meg. Ha a főszereplőt csalán csípi meg, légy unalmaskodik a feje kö
rül, vagy gennyes kelés fájdítja a nyakát, a szöveg, csakhogy a valósá
gosság érzetét minél jobban elmélyítse, visszatérőn elidőz ezeknél és
az ezekhez hasonló mikroreáliáknál, ugyanakkor azonban a két párbe
széddé mégis a modem regény időkezeléséhez igazodva adja elő mon
dandóját. Ennél is zavaróbb talán, hogy a főszereplő és a vendég között
folyó óriási párbeszéden belül olyan kisebbek is olvashatók, amelyek a
dialogikus formát megőrizve krónikázón történeti ismereteket próbál
nak az olvasóba sulykolni.
Mindennek következtében a Kamanci Balázs nem kerülhetett emlé
kezetes regényeink közé, amit csak sajnálhatunk, hiszen Burány Nán
dor vállalkozása számos, tájainkon réges-rég feledésbe ment művelő
déstörténeti információval gazdagította a jugoszláviai magyar olvasót.
(2003; 2005)

A FÉLRETAPOSOTT SARKÚ CIPŐK
LÁTVÁNYÁTÓL A HAZUGSÁG
KULTUSZÁIG
Néhány valós és fiktív úti élmény
XX. századi irodalmunkban

Az utazás igénye ősidők óta meghatározza az európai ember eszmélkedését. Már Odüsszeusz tíz évig tartó hazaíitját sem csupán külső
erők befolyásolták, hanem, mint Babits Mihály rámutat, az is, hogy ő
„maga, lelke legmélyében titkos szövetségese a természet vad, rejtett
és bomlasztó erőinek, amelyek ellen harcol”. így aztán a szirének szi
gete mellett haladva a „fülét nem tömi viasszal, mint a többi hajós. Ő
hallani akarja a sziréndalt... És örökre hallja. A szent Pénelopé és az
édes otthon nem fogják őt soká visszatartani.” 1
Az eposz leleményes hősének újabb útra kelését azonban, tenném
hozzá nyomban, mégsem csupán a szirének éneke sietteti, hanem
mindazok a tapasztalatok is, amelyek a hosszú bolyongás évei alatt
őrizendő emlékké nemesedtek elméjében.
Az utazás elsődleges célja tehát már Homérosz korában az idegen vi
lágok megismerése volt, hogy aztán később a „saját és az idegen közötti
dialogikus struktúrát irodalmi szövegeken belül narratív minták hozzák
létre, melyek fő konstitúciós elve az utazás”.2 Természetesen XX. szá
zadi irodalmunkban is számos útirajz, utazástörténet keletkezett, melyek
közül ezúttal csak néhány ma is fontosnak látszóra térek ki.
Kosztolányi Dezsőt, aki az utazás célját és értelmét ismételten a
sztereotípiák ellenében próbálta definiálni, a múlt század nagy utazói
között tarthatjuk számon. Már 1909-ben lelkendezve mondja el, hogy
szeret utazni, hiszen a „vonatfülkéből rendesen egy csomó emléket”
visz magával, majd a „vonat poézisé”-t dicsérve arról is szól, hogy uta

1Az európai irodalom története. Budapest, Európa Könyvkiadó-Szépirodalmi

Könyvkiadó, 1957. 24.
2 Hima Gabriella: Az idegen-tapasztalat módozatai az Esti Kornél utazás
történeteiben. In: Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése.
Debrecen, Csokonai Kiadó, 2003. 367.

zás közben sohasem köt ismeretséget, csak szemlélődik: azok ugyanis,
„akik megszólítják útitársukat, aprópénzre váltják a szenzáció aranyait”.3
Érdekes módon alig néhány hónappal később, egy feltehetőleg
képzelt globetrotterrel párbeszédelve, a paradoxon kedvéért mégis azt
hangsúlyozza, hogy végképp lemond az utazásról. „Ön, uram - írja - ,
aki a látókedvben, a bámulásban, a szenzációhajszában hasonlít egy
jó étvágyú, egészséges emberhez, biztosan nem ért egészen engem és
azokat, akik végképp lemondtak az utazásról, és képzeletben utaznak.
Nagyon kérem, ne nézzen le bennünket. Mi vagyunk a világ igazi ván
dorai. Önök a nagyevők. Mi az ínyencek.”4
Valójában ugyanez a szembenállás készteti évekkel később arra,
hogy a turizmus „nagyevői”-nek megüzenje: „Nincs oktondibb dolog,
mint azért utazni, hogy élményeket szerezzünk. Az élményeket nem le
het úgy gyűjteni, mint például a bélyegeket”, azok ugyanis „már eleve
bennünk lakoznak, s ki tudja miért, mire rezzennek meg” .5
Még később pedig, már a harmincas évek elején, megvallja azt is,
hogy az utazás testben és lélekben egyaránt fárasztja, sem tapasztala
tát, sem tudásanyagát nem óhajtja már gyarapítani, emellett gyakran
észleli, hogy az élmény pillanatában is unatkozik, hiszen az élményt
megannyi „esetleges elem zavarja”, melyet nem tud kizárni.6
De ha így van, miért utazzon az ember? Kosztolányi természetesen
erre a kérdésre is válaszol. Aki utazik, fejtegeti, annak valami kézzel
fogható célja van. Míg a kereskedő ad-vesz, a tudós tanulmányozza
a kőzeteket, egy ország növényzetét és állatvilágát, a milliomos, az
életművész él és élvez, felejt és pihen, addig az író utazás közben is az
„egész élet érzéki látványosságát és érzékfölötti mélységét keresi”, épp
ezért az „utazás fölfokozza, megsokszorozza életét” .7
Nem véletlen hát, hogy a pálya vége felé Kosztolányi már úgy talál
ta, hogy az utazás az élet jelképévé magasodik a szemében: „Elindulunk

3 Csevegés az utazásról és az utasokról. In: Alom és ólom. Az írásokat ösz-

szegyűjtötte és a bevezető tanulmányt írta Réz Pál. Budapest, Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1969. 388-389.
4 Válasz egy globetrotternek. In: Álom és ólom. I. m. 430.
5 Londoni levelek. In: Elsüllyedt Európa. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt
írta: Illyés Gyula. Budapest, Nyugat Kiadó és Irodalmi R. - T., 1943. 117.
6 Útinapló. Élmény és emlék. In: Sötét bújócska. Az írásokat összegyűjtötte és a
szöveget gondozta Réz Pál. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974.103.
7 Útinapló. In: Elsüllyedt Európa. I. m. 256. és 257.

valahová s megérkezünk. Mi a végcél? Ennek is többnyire oly kevés
értelme van, mint az élet végcéljának.”8
M indennek alapján nem túlzás azt állítani, hogy Kosztolányi olyan
ínyence volt az utazásnak, aki a parciális érdekektől idegenkedve a ben
sőjében fölszabaduló élmények híve volt elsődlegesen. Részben ezzel
magyarázhatjuk, hogy 1909 márciusában eldönti, felkeresi Belgrádot,
amelyet Bosznia-Hercegovina előző évi annektálása következtében
erős monarchiaellenesség hat át. Kosztolányit természetesen nem anynyira a politikai élet jelenségei érdeklik, hanem inkább az, hogy a szá
mára ismeretlen balkáni ország fővárosa milyen asszociációkat ébreszt
majd benne. így aztán jegyzetfüzettel felszerelkezve vág neki az út
nak, s este már a következőket írja Lányi Heddának: „Éjfélkor az ötö
dik emeletről nézek le Belgrádra. A város sötét. Érdekes.”9 A később
Belgrádi képek címen megjelent útirajz épp erre az átvitt értelemben is
értendő sötétségre és érdekességre mutat rá.10
Az útirajz a pontosan nem jelzett, de föltehetőleg délelőtti megér
kezéstől a másnap reggeli hazautazásig terjedő nem egészen egy napot
öleli fel, lineáris rendbe állítva a tapasztaltakat. Kosztolányi már az
első bekezdésben jelzi, hogy idegen világba érkezett, s ezt az idegenséget aztán többféleképpen próbálja megnevezni.
Legegyszerűbben úgy, hogy a fölvillantott képet meghagyja a tényközlés szintjén. A kapuk alján, narancssárga sállal a nyakukon, szor
galmas macedónok és albánok fűrészelnek; a Doréolban, a régi török
városrészben, ahol „még mindig a muzulmánok hagyományai kísérte
nek, a zöldfuggönyös kávémérések asztalain pompás török kávé gőzö
lög és hosszúszakáilú kávésok karcsú cigarettákat és finom szivarokat
kínálnak” ; a nemzeti könyvtárban a könyvtáros „megmutatja a régi,
érdekes szerb könyveket”, s mivel Kosztolányi magyar, mosolyogva
egy polchoz vezeti, „ahol a Pallas Lexikon áll”.
Ezek és az ezekhez hasonló részletek, információk kétségkívül szí
nezik, plasztikusabbá teszik a hátteret, hatásfokuk azonban mégsem éri
el az asszociációs holdudvarú képekét, melyeket Kosztolányi korábbi
ismeretekre vagy olvasmányélményekre alapoz. Amint elnézi pl. a fel
felé kapaszkodó utcákat, a száradni kitett ruhákkal és kendőkkel, azon
nal a „hegyre mászó olasz városok”-ra gondol, megállapítva, hogy aki
végigmegy Belgrád „szűk, furcsa utcáin, melyeken épp úgy élnek, esz
8 Vallomás. Foglalkozásunk. In: Elsüllyedt Európa. I. m. 279-290.
9 Levelek-Naplók. Budapest, Osiris Kiadó, 1996. 171.
10Az írást az Elsüllyedt Európa alapján idézem.

nek, alszanak az emberek mindenki szeme előtt, mint a szicíliai város
kákban, annak okvetlenül eszébe villan ez a déli, olasz hasonlatosság” .
Más kérdés persze, hogy ez a hasonlatosság nem sokkal később teljes
mértékben háttérbe szorul, hiszen az útirajzban a mediterrán derű és
mozgalmasság dimenziói helyett mindinkább a szomorúság dimenziói
tárulnak föl.
A vasúti étterem falán, sárga mentében, meggyszínű nadrágban „egy
pergamen-arcú, sovány férfiú, Szerbia királya szomorkodik”, arcán
csalódottság, dióbam a szemének csüggedt tekintetében pedig „félelem
és ideges mélabú” látszik. S akárha ez a királyi szomorúság szétöm le
ne a városon, a szöveg következő, csillaggal elválasztott része már az
utcák „végtelen szomorúságá”-ról beszél, amely, és itt újra működni
kezd az asszociációs mechanizmus, az „orosz puszták és orosz regé
nyek szomorúságá”-val azonos. Az igényesebb korabeli olvasók zöme
természetesen nem ismerte az orosz pusztákat, mint ahogy Kosztolányi
sem, de mert a nagy oroszokat olvasták, tisztább, hitelesebb képet al
kothattak maguknak a belgrádi utcákról, mint ha azoknak részletező,
hogy ne mondjam, naturalista leírását kapták volna.
Az akkori szkupstinát, amely előtt lassú lépésekkel, parasztruhában
gyülekeznek a képviselők, Kosztolányi egy földszintes elemi iskolá
hoz hasonlítja, a korzózó nőkről pedig megjegyzi, hogy kalapjukon a
„párisi ízlés tavasza”, de a cipőjük gyakran rossz, kopott, a sarok félre
van taposva, ami beszédesen jelzi, hogy itt szegénység van. Alig né
hány vonással, hasonlattal érzékeltetni tudja tehát a vidékiességnek azt
a légkörét, amely az akkor még kisváros Belgrádot nyilván alapvetően
meghatározta. Ezek között a részletek között talán mégis az a néhány
sor a legtalálóbb, melyet egy kisfiú kapcsán ír le, aki a szkupstina tá
ján kíváncsi szemmel néz utána. „A magyar faluvégen bámulnak így
az idegenre” - jegyzi meg odavetőleg, ez a mozzanat azonban, annak
ellenére, hogy mellékesnek, jelentéktelennek látszik, igen hatásosan
érzékelteti a század eleji Belgrád atmoszféráját.
A tényközlő és asszociatív holdudvarú információk mellett Koszto
lányi olyanokat is papírra vet, amelyek rövid úton elszakadnak a ta
pasztalati háttértől. A kis kávéházakról szólva így kezdi mondandóját:
„Azt mondják: ezeknek a rosszul világított belgrádi kávécsárdáknak
boszorkányüstjében fő a leendő háború.” Itt természetesen nem az
okoz gondot, hogy csakugyan így volt-e, hanem, hogy a mondat az
azt mondjákra támaszkodik, olyasmiről tudósítva, amiről Kosztolányi
nyilván már a belgrádi út előtt hallott. S így van ez a kávéházi környe
zet leírásában is. Mint a szöveg - nem tudni honnan származó ismere

tek alapján - tudtul adja, mezítlábas kisbirtokosok, imakönyvükben új
bombák receptjét tartogató pópák, vezérkari tisztek, kicsapott diákok,
tüdővészes nyomdászok ülik körül az asztalokat, s Dosztojevszkijről,
Tolsztojról, Gorkijról vitatkoznak, de a „fehérlelkü krisztusi írókat
fonákul magyarázzák, önkényesen fordították le a maguk balkáni
idiómájára” . Ebben az információban, mondanom se kell talán, még
hangsúlyosabb az azt mondják szerepe, hiszen Kosztolányi, mint maga
vallja meg egy helyt, nem tudott szerbül.11
A szóbeszédre hagyatkozás efféle jelzetei ellenére a Belgrádi képek
meggyőzően tanúskodik mind a huszonéves Kosztolányi ízléséről, el
várásairól, szenzibilitásáról, mind pedig a korabeli szerb főváros vilá
gáról, amely alig tíz évvel később döntő tényezőjévé válik majd a déli
végeken élő magyarság sorsának.
A fiktív, vagy ahogy Kosztolányi a „nagyevő” globetrotternek tud
tára adta: a képzeletbeli utazás nagymértékben különbözik a tényleges
élményekkel járó utazástól, különösen, ha nem csupán az útra kelés,
hanem az úti cél is képzeletbeli. Ez esetben a szerzőt nem új tapaszta
latok késztetik megszólalásra, hanem a már megéltek összessége, ami
lehetővé teszi az ember esélyeiről, léthelyzetéről való általánosító be
szédet. így van ez - Kosztolányinál maradva - az Esti Kornél negye
dik fejezetében is, melyben a narrátor „régi barátjával a »becsületes
város«-ba tesz kirándulást”.12
A város jelzője már a fejezet alcímében nyomatékosítja, hogy imaginárius térség felé indulunk, ahol a polgárok önismeretét nyilván se
érdek, se tapintat, se viselkedési normák nem kezdhetik ki. S ami igen
fontos: a narrátor nem csupán azért örül Esti Kornél meghívásának,
mert kíváncsi a sohasem látott, titokzatos városra, hanem mert torkig
van már a „sok becstelenséggel”, amit szűkebb és tágabb környezeté
ben tapasztalnia kell. A kirándulás tehát egy lehetséges etikai egérút
megtalálásának ígéretével teljes, annál inkább, mert a város becsületes
ségét lakóinak igazmondása szavatolja. „Itt az igazságot senki se rejti
véka alá. Az önbírálat ebben a városban oly magas fokra hágott, hogy
ilyesmire nincs többé szükség” - világosítja föl a narrátort Esti, másutt
pedig arra is figyelmezteti, hogy ahova megérkeztek, ott az „igazmon
dás oly általános [...], hogy mindenki egyformán gyakorolja”.
11 Veljko Petrovićnak írja 1909. július 15-én: „Hét nyelven beszélek és írok
ugyan, de szerbül - sajnos - egy szót sem tudok.” In: Levelek - Naplók. I.
m. 187.
12A fejezetből a Szépirodalmi Könyvkiadónál 1981-ben megjelent Esti Kornél
alapján idézek. Összegyűjtötte, és a szöveget gondozta Réz Pál.

Abszolutizált igazmondásról van tehát szó, amely éppen abszolutizáltsága folytán szükségszerűen komikussá transzformálja a város éle
tének jelenségeit. Nincs rá mód, hogy ezek többségét érintsem, egy iro
dalmi és egy politikai vonatkozású helyzetre azonban mégis kitérnék.
Esti és a narrátor megáll egy könyvesbolt kirakata előtt, ahol az
„újdonságok színes papírszalaggal átkötve” verik „maguknak a hírt” :
„Olvashatatlan szemét... Az agyalágyult öreg író utolsó műve, mely
eddig egy példányban sem kelt el... Hörgő Ervin legémelyítőbb, leg
modorosabb versei.” A parlament előtt viszont egy politikusra figyel
nek föl, amint az egybeverődött tömeg előtt szónokol: „Elég, ha egy
pillantást vettek szűk homlokomra, állati kapzsiságtól eltorzult arcom
ra, s azonnal láthatjátok, kivel van dolgotok. Semmiféle mesterséghez,
tudományhoz nem értek, a világon semmire se vagyok alkalmas, leg
följebb arra, hogy az élet értelmét magyarázzam nektek és vezesselek
benneteket a cél felé.”
Ez a két szituáció önmagában, elszigetelten semmit sem mond.
Tartalmukat csakis akkor nyerik el, ha „evilági”, konkrét tapasztala
tokkal állítjuk őket relációba. Minthogy a „becsületes város”-on kí
vül a Hörgő Ervinek vaskos dilettantizmusának ilyesféle reklámozása
éppannyira elképzelhetetlen, mint a politikusok tisztán látó önlelep
lezése, jóleső derűvel ismerkedünk a foltétien igazmondás példáival.
Ezek a példák azonban egyidejűleg más irányú reakciókat is indukál
nak. Tekintettel arra, hogy az egymást váltó helyzetek egytől egyig a
fejezetben nem látható másik pólusnak, mindennapjainknak ellentétes
előjelű lenyomatai, derülésünket szorongás is kíséri. Világunk ugyanis
a hazugságok dzsungelének látszik végül, amelyben az igazságért való
küzdelem meddő erőfeszítés lehet csupán, kiváltképp ha ezt a dzsun
gelt az Esti Kornél többi fejezetének viszonylagosító perspektívájából
is szemléljük.
A parabolikus ötletnovella kajánkodó képtelenségeit Kosztolányi
a poénszerű zárórészben újabb ironikus képtelenséggel toldja meg.
Miután kitoloncolják a városból, a narrátor így összegezi a kirándulás
tanulságait: „Sok minden rokonszenvesebb volt ottan. De be kell val
lanom, hogy itten mégiscsak jobb. Mert ha az ottani és itteni emberek
körülbelül egyformák, az itteniek javára sok mindent föl lehet hozni.
Többek közt azt, hogy ezek itten néha legalább színesen, kellemesen
hazudnak egymásnak.” Már az ide-oda kacsázó, makacsul ismétlődő
itten és ottan jelzi, hogy a kirándulástól remélt megoldás véletlenül
sem megoldás, s ezt a benyomást aztán a zárósorok üzenete csak elmé
lyíti. Nyilvánvalóvá válik ugyanis, hogy a föltétien igazmondás éppany-

nyira abszurd, mint a hazudozás, még ha színes, kellemes is, s így az
eszmélkedö ember nem vonhat le más érvényesnek látszó konklúziót,
mint amelyet néhány évvel korábban Kosztolányi Novák tanár ura már
levont: „nem lehet semmit sem elintézni”.
Érdekes módon Déry Tibor emlékezetes regénye, a G. A. úr X.-ben,
amelynek negatív utópiája úgyszintén képzeletbeli utazás révén való
sul meg, az Esti-történet közelségét sejteti. Sőt van egy olyan fejezete,
amely mintha Kosztolányi közvetlen ihletéséről tanúskodna. X. váro
sának megközelítése, a városban uralkodó rend nélküli szabadság je 
lenségeinek számbavétele, a lakosság igénytelen, lemondó életvitelé
nek részletekbe menő rajza természetesen messze meghaladja az Esti
példázat egyszerű ellenpontozását. A 20. fejezetben azonban kissé
váratlanul változás történik. Huzamos ott-tartózkodása során G. A.
számos városlakóval ismerkedik meg, akik mind türelmetlenebbül kér
lelik, hogy beszéljen a számukra ismeretlen külföldi életről. G. A. vé
gül kötélnek áll, több előadást tart, ezek közül azonban - Déry számára
i s - a 20. fejezetben olvasható az igazán fontos, az, amely Kosztolányira
asszociáltató módon a hazugságot állítja középpontba.13
Szembetűnő, hogy az Esti-történet alapképletét Déry megfordítja.
Míg Kosztolányi a föltétien igazmondás példáival érzékelteti létünk
eliminálhatatlan hazugságait, addig Déry eltekint az X. városára úgy
szintén jellem ző igazmondás jelenségeitől, és a hazugság azon alakza
taira, változataira összpontosít, amelyek a „külföldi”, valójában min
denkori ember életét meghatározzák. A „becsületes város”-ban min
denki igazat beszél, „külföldön” viszont, ha nem is „minden helyzet
ben egyforma erővel és tehetséggel”, de „mindenki mindig hazudik”,
olyannyira, hogy a „tudomány megbízható tanúsága szerint találtak oly
kivételes képességű egyéneket, akik egész életükben nem ejtettek ki
egy igaz szót sem”.
A fordított alapképlet ellenére a két szöveg messzemenően rokon.
Az Esti-példázat ragyogó iróniával hirdeti, hogy életünk megbecsülen
dő többlete a szellemes, színes hazudozás, Déry főszereplője viszont
ennél is tovább megy, azt bizonygatva a feszülten figyelő hallgatóság
nak, hogy a hazudni tudás az „emberi elme legragyogóbb képessége”,
következésképp „külföldön” az élet nemcsak elviselhető, sőt kívána
tos, hanem ellenállhatatlanul szórakoztató is.

13A regényből a Szépirodalmi Könyvkiadónál 1964-ben megjelent kötet alap
ján idézek.

A Déry-életműben ennél nagyobb hévvel és persze keserűséggel
majd a Kedves bópeer...! országos hírű írója, Flóris fog szólni a hazug
ság megtartó erejéről, rámutatva, hogy az erkölcsi kódexek egyik nagy
tévedése éppen az, hogy „elítélik a hazugságot, amely pedig az embe
riség egyik legnagyobb találmánya. Hazugság nélkül semmilyen társas
élet el nem képzelhető. A hazugság tapaszt össze minden közösséget,
mely egyébként elmebajos, vérengző részekre hullana szét.” 14
Mindkét parabolikus utazástörténet azt sugallja tehát, hogy az em
beri élet elkerülhetetlenül abszurd falakba ütközik, melyeket az öncsa
lás könnyedén megkerülhet, de melyeket objektíve ledönteni, felszá
molni nem lehet. Önként adódik hát a kérdés, érdemes-e ma, amikor
az efféle utazások divatja már a múlté, kirándulni a „becsületes vá
r o s ib a vagy X. városába, hogy kudarcra kéltségünket újra átéljük?
Úgy gondolom, érdemes, mert igaz ugyan, hogy Kosztolányi és Déry
felismerései nem tölthetnek el bennünket megnyugvással, azáltal azon
ban, hogy esszenciális jelenségeket neveznek meg, fokozzák illúziótlan szellemi ellenállásunkat a mai, alkalmasint az övékénél is sivárabb
világgal szemben.
(2004)

14A Kedves bópeer...!-bői a Szépirodalmi Könyvkiadónál 1973-ban megje
lent kötet alapján idézek.

„A DIADALOK KÖNYVÉNEK
FEKETE LAPJA VAGYOK”
A tanúskodás igénye Kertész Imre műveiben

Néhány évvel ezelőtt Balassa Péter Kertész Imre helyét azok között
a jelentős „régi írók” között jelölte ki, akik ,jelet és jelentést, jelentő
jelentést kívánnak létrehozni müveikben, méghozzá nem elméleti, te
oretikus alapon, hanem saját szövegfilozófiát teremtve” . Azok között,
akik a „mindig újnak kell lenni, lépést kell tartani a korszellemmel”
kétes kánonját elutasítják, s olyan irodalmat hoznak létre, amely „etikumot is jelent, noha esztétikai autonómiájához nem fér kétség” .1
Hogy mennyire így van, arról Kertész Imre reflexiói is híven ta
núskodnak. Már a hatvanas évek elején elhatárolódik attól a „funk
cionális, alkalmazott, tüneti” művészettől, amely az „élet problémája
helyett csupán az élet problémáit kívánja látni”, nyomasztóan követelő
igénnyé téve meg a „módszer” kérdését.2 Később azt nehezményezi,
hogy az újpróza kiiktatja az embert a dolgok centrumából, s így a re
gény puszta szöveggé alakul át, „amelyből úgy vonják ki a szubjektu
mot, ahogyan a világ tárgyi és hatalmi struktúrái lebontották és puszta
impulzusokra redukálták a személyiséget”.3 Ebbéli meggyőződését a
kilencvenes években tovább radikalizálja. Megítélése szerint a regény
írás új technikája azon a belátáson alapul, hogy „immár nem az író ra
gadja meg a világot (mint a megismerés tárgyát), hanem a világ ragadta
meg az írót (mint korlátlan önkénye tárgyát)”, ez a belátás azonban
pusztító változásokat hoz az irodalomba, ebbe a mind nehezebben ve
getáló művészeti ágazatba, olyannyira, hogy a süllyedés megállíthatat
lannak látszik.4
Kertész Imre tehát nem tud, de nem is akar lemondani a világot
megragadó szubjektum pozíciójáról, még ha közben tudja is, hogy így
föloldhatatlan paradoxonokig jut el. Az emberi léthelyzetre összpon
1 Balassa Péter: A hang és a látvány. Jelenkor, 1995. 7-8. 664-665.
2 Gályanapló. Budapest, Holnap Kiadó, 1992. 10.
31. m. 54.
4 Valaki más. A változás krónikája. Budapest, Magvető, 1997. 107.

tosító szubjektum ugyanis kénytelen ráeszmélni, hogy még tapasz
talatszerző intencióinak első számú tárgyát, önmagát sem ismerheti.
Szeri-száma nincs Kertész Imre müveiben azoknak a helyeknek, ahol
azt teszi szóvá, hogy a legriasztóbb ismeretlenségi tényezőt önmaga je 
lenti számára, hogy hatást gyakorol másokra, miközben azt sem tudja,
hogy ő maga kicsoda is tulajdonképpen. Idegenségérzetének lényegét
talán a Valaki másban határozza meg legtalálóbban: „M ár régóta nem
keresem sem a hazámat, sem az identitásomat. Más vagyok, mint ők,
más vagyok, mint más, más vagyok, mint én.”5
S ez az idegen, megismerhetetlen szubjektum azt érzékeli, hogy az
alkotómunka folyamatában totális mássága tovább transzformálódik.
A Kaddis narrátora pl. afölött tűnődik el, hogy az írás talán „azt törek
szik látni, hogy mire törekedik az élet, és ezért, mert nem tehet mást,
utánamondja az életnek az életet, ismételgeti az életet, mintha ő, az írás
is élet lenne, holott nem az, egészen alapvetően, össze nem mérhetően,
sőt össze nem hasonlíthatóan nem az”6, mert, mint másutt maga Ker
tész Imre megállapítja, minden „magunk teremtette forma oly végtele
nül különbözik tőlünk, hogy amit végül önmagunkból mégis magában
foglal, az maga a csoda”.7
Régi igazságok ezek, de talán mégsem fölösleges hivatkozni rájuk,
hiszen nem csupán azt bizonyítják, hogy a világ megragadását vissza
kívánó Kertész Imre távol áll a mimetikus ábrázolásmódtól, hanem
egyúttal azt is, hogy még a történelmi tényekből legtöbbet fölmutató
műveit sem érdemes az ún. valóság relációival megfeleltetni. Minde
nekelőtt a Sorstalanságra gondolok természetesen, amelynek egyedi
ségét, prózapoétikai megoldásain túl, szövegközi vonatkozásai is jól
érzékeltetik.
Irodalmunkban az első értékesebb lágerprózát Hideg krematórium
címmel Debreczeni József publikálta 1950-ben. A könyv a Rákosi-diktatúra és a Tájékoztató Irodá-s hercehurca körülményei között természe
tesen nem jutott át Magyarországra, s akár néhány más, fontosnak látszó
későbbi opus nem integrálódhatott a magyar irodalmi köztudatba. Erre,
sajnos, akkor sem került sor, amikor negyed századdal később, épp Ker
tész Imre regénye közzétételének évében, másodszor is megjelent.
A mű kerete nagyjából megegyezik a Sorstalanságéva.\. A line
árisan előadott történet a topolyai intemálótáborban kezdődik, majd
s I.m. 150.
6 Kaddis a meg nem született gyermekért. Budapest, Magvető Kiadó, 1990.
75-76.
7 Gályanapló. I. m. 69.

Auschwitz érintésével munkatáborokba vezet, hogy aztán végül elér
kezzen a szabadulás és hazatérés pillanata. Minthogy az átélt borzal
mak időszakától alig néhány év választja el, Debreczeni József ért
hetően nem regényben gondolkodik, még ha művének az Auschwitz
regénye alcímet adja is, hanem inkább a megéltek krónikáját veti pa
pírra, meggyőzően érzékeltetve a maradéktalan elszemélytelenedés
folyamatát, amelyben hóhér és áldozata csaknem azonos szintre sülylyed. Bár a szöveg nem mellőzi a fizikai és lelki szenvedés, az éhség,
a kegyetlenség, a halál képsorait, a krónika mégsem torzul az elszen
vedett gyötrelmek naturalista tablójává, hiszen, mint a kritika találóan
megállapította, a könyvben az „egzaktság, az intellektuális fölény, a
pontosság, a formaadás gondossága” jut előtérbe, illetve egyfajta tu
datos letompítottság, visszafogottság, csaknem szenvtelenség, minek
következtében Debreczeni stílusát akár „nulla fokú érzelmi stílusnak”
is nevezhetnénk.8 Más szóval a Hideg krematórium „irodalom akar
maradni, s az is marad, még ha a legfertőzöttebb életanyagból merít
is”.9 Ennek ellenére Debreczeni hangja helyenként mégis patetikussá
színeződik, s ami talán ennél is zavaróbb, néhány sikeresen rögzített,
nagy hatásfokú szituációt olyan ideológiai jellegű szerzői kommentár
követ a műben, amely lefékezi a befogadói képzelet munkáját. Nincs
adatunk róla, hogy a Sorstalanságért folytatott hosszú küzdelem során
Kertész Imre kezébe jutott-e a Hideg krematórium, de az azért biztos
ra vehető, hogy ha netán olvasta volna, a Debreczeni-próza ilyesféle
rövidzárlatai zavarólag hatottak volna rá. Mint ahogy zavarólag hatott
rá Semprun A nagy utazás című világhírű regénye is.10 Azt a módot,
ahogy Semprun a buchenwaldi koncentrációs tábor felé utazás négy
napját megörökíti, ahogy az elbeszélést az utazás előtti és utáni emlé
kekkel ismételten megtöri, sablonosnak, sztereotipnek találta, hiszen
a regényben a tér- és időbeli síkváltás technikája nem annyira a meg
formálandó élményanyagból, hanem inkább a mások által már meg
hódított elbeszélői mód átvételéből következik - kissé az „irodalmi”
8 Szeli István: Kísérlet egy regény megközelítésére (a Hideg krematórium má
sodik kiadásának utószava). Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1975. 198-199.
9 Szeli István: Az esztétikai és a politikai cselekvés dokumentumai. In: Törté
nő történelem. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1981. 184.
10A haláltudat mint vitális erő című interjúban elmondja, hogy Semprun
1962-ben megjelent regénye „ellenpéldája volt annak”, amit írni szeretett
volna, de „mert világszerte ünnepelték”, kissé mégis megzavarta. In: A gon
dolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. Monológok és dialógok. Bu
dapest, Magvető, 1998. 185.

irodalom, vagy Kertész Imre szavával: a „funkcionális, alkalmazott”
irodalom felé távolítva a művet.
A Sorstalanság írása közben a legnagyobb gondot a borzalom megidézése jelentette. Kertész Imre ugyanis idejében rájött, hogy az üzem
szerű tömegmészárlás eseményeit csak középszinten lehet ábrázolni.
Erre egyébként Heller Ágnes is fölhívja a figyelmet egy esszéjében.
Lessingre hivatkozva elmondja, hogy Homérosz tolmácsolásában He
léna olyan gyönyörű volt, hogy a költő ezt a szépséget nem tudta leír
ni, „meg sem kísérelte a lehetetlent, hanem elmondott egy történetet”.
Nem tehetett mást, mert az abszolút szépség éppannyira leírhatatlan,
mint az abszolút borzalom, következésképpen „minden vélt leírás csak
árnyképe” lehet az eredetinek: „távolabb visz a megértéstől, ahelyett,
hogy közelebb vinne hozzá”.11 Ennek megfelelően Kertész Imre so
hasem törekszik arra, hogy a borzalom állomásait „valósághűen” írja
le. Ellenkezőleg, mindvégig tartja magát az énelbeszélő nézőpontjá
hoz, szigorúan ügyelve arra, hogy a hatvanas évek Kertész Imréjének
tudása ne nehezedjen teherként a naiv főszereplőre. Valahányszor az
embertelenség valamely kiélezetten abszurd helyzetéig ju t a szöveg,
a tizennégy éves Köves Gyuri egy-egy természetesen, bizonyára így
van, ha meggondoljuk, nem is lehet másként közbevetésével lép túl a
szituáción, vagy pedig egyszerűen eltekint annak minősítésétől, mint
pl. abban az epizódban is, ahol a halálvonat a magyar határra ér. A
vagon ablaknyílásánál csendőr feje bukkan föl, pénz és egyéb értékek
után érdeklődik, melyeket, bizonygatja, jó lenne átadni neki, hiszen
a vagonba zsúfoltak végeredményben úgyszintén magyarok. A rabok
egy kis víz fejében hajlandónak is mutatkoznak a kérelem teljesítésé
re, minthogy azonban nem tudnak megállapodni abban, hogy előbb a
víz átvételére vagy a tárgyak átadására kerüljön sor, a csendőr végül
„megneheztel” : „ - Büdös zsidók, még a legszentebb kérdésből is üz
letet csináltok! [...] Akkor dögöljetek csak szomjan!” - Az énelbeszé
lő, ahelyett, hogy kommentárt fűzne ehhez az asszociációk sokaságát
indukáló csendőri gesztushoz, mindössze arról informálja az olvasót,
hogy később ez, mármint a szomjan halás, a szomszéd kocsiban csak
ugyan meg is történt.
Kertész Imre azonban nemcsak a regény írásának időszakát meg
határozó reflexióitól tartja távol a főszereplőt, hanem néhány olyan
élményétől is, amelyben elhurcoltatása előtt részesült. Egy helyütt el
11 Heller Ágnes: A holocaust mint kultúra. In: Az idegen. Budapest, Múlt és
Jövő Lap- és Könyvkiadó, 1997. 94.

mondja, hogy a leventék foglalkozásain, sárga karszalaggal a karju
kon, hazafias dalokat kellett énekelniük, aminek perverzitását felnőtt
ként természetesen pontosan érzékeli, bár azért gyerekfejjel is átérezte
a helyzet fonákságát. Másutt azt meséli el, hogy a normandiai partra
szállás napján újságot vett, s már az utcán, sárga csillaggal a kabátján,
széles vigyorral olvasta a hírt, csaknem demonstratíven örvendezve az
ellenség sikerén.12 Ezek és a hozzájuk hasonló élmények nem épülhet
tek a regénybe, mert már a kezdet kezdetén a főszereplő ellenállását
nyomatékosították volna, szinte kikényszerítve, hogy a későbbi ese
ményeket nyílt szembefordulással fogadja. A cél viszont nem ez volt,
hanem az, hogy az énelbeszélő gyanútlanul szálljon alá a pokolra, s az
átélt rettenet után is megőrizze ártatlanságát, „fájdalmas és hiábavaló”
honvággyal gondolva vissza a táborokra, amely honvágy a maga fokozhatatlan képtelenségével közvetve nagyobb hatásfokkal érzékelteti
a lágerélet lényegét, mint annak részletező leírásai.
S miközben a regény végén a főszereplő arra készül, hogy legköze
lebb majd a „koncentrációs táborok boldogságáról” beszél az őt faggató
embereknek, Kertész Imre rejtélyes, megismerhetetlen szubjektuma már
rég tisztázta, hogy Auschwitz az „európai ember legnagyobb traumája
a kereszt óta”.13 Ez a trauma azonban, minden irracionalitása ellenére
is, a történelem produktuma. Bár Jám b o r és sanda próféták” szeretnék
elhitetni, hogy a huszadik század történelme „egyszeri és megismétel
hetetlen félresiklás”, Kertész Imre ezzel a föltevéssel nem tud mit kez
deni. Mert ha igaz volna, „akkor már rég el kellett volna következnie a
nagy katarzisnak; akkor az ember, az autonóm és emancipált személyi
ség már réges-régen bejelentette volna igényét arra, hogy életét, sorsát
és személyiségét a történelemtől visszavegye”.14 Ugyanakkor Freudnak azzal a föltevésével sem tud egyetérteni, amely szerint a németek
antiszemitizmusát a pogány germánoknak a „kereszténység ellen való
lappangó lázadása is motiválja”, hiszen ez a germán lélek mélyrétegei
re támaszkodó észrevétel „legföljebb távoli hárfakíséretként színezhe
ti csupán a brutálisan harsogó indulót”.15 Auschwitz részokokkal való
magyarázása vagy egyszeriségének hangoztatása elfedi a tényt, hogy
történelmi ismereteink alapján a holokausztnak előbb-utóbb be kellett
következnie, ha nem Németországban, akkor máshol, mint ezt a Kaddis
12 Mindkét esetről a Haza, otthon, ország című előadásában számol be. In:
A gondolatnyi csend... I. m. 14., 18.
13 Gályanapló. I. m. 27.
14 Hamburgi esszé. In: A gondolatnyi csend... I. m. 41.
15 Táborok maradandósága. In: A gondolatnyi csend... I. m. 69.

narrátorának egy metaforikus reflexiója is nyomatékosítja: „Auschwitz
réges-rég, ki tudja, talán már évszázadok óta ott függ a levegőben, akár
a számtalan gyalázat szikrázó sugaraiban érlelődő sötét gyümölcs, vár
va, hogy mikor zuhanhat végre az emberek fejére.” 16
Kertész Imre tehát feltételezi, hogy az európai ember, noha évszá
zadok óta a fejlődés igézetében él, valójában időtlen idők óta a romlás
útján jár. Ez a meggyőződés érdekes módon Hamvas Bélára asszociál
ta^ aki az i. e. VI. századra teszi az őskori rend végleges bomlásának
kezdetét, ahonnan szükségszerűen jutottunk el permanens inzultust és
tortúrát eredményező válságos napjainkig. Könnyű azonban Hamvas
Béla dolga, hiszen az orfikus létben, a status absolutusban olyan viszo
nyítási alapot talál, amelynek segítségével racionalizálhatja a pszeudoegzisztens létezés jelenségeit. Kertész Imrének ilyen viszonyítási
alapja nincs. Ha a múltba tekint vissza, a „sötét gyümölcs” érlelődését
észleli, ha viszont nagy ritkán a jövőt fürkészi, az nyugtalanítja, hogy a
borzalmak megismétlődhetnek, végképp lezárva minden perspektívát.
Annál inkább, mert Auschwitz és a kommunista diktatúrák bukása után
semmi sem történt, amit a botrányos huszadik század cáfolataként él
hettünk volna meg. Úgy látszik, mintha Európa egy csömörös, szürke
reggelen arra ébredt volna, hogy két lehetséges világ helyett egyetlen
valóságos maradt meg neki: az „ökonomizmus, a kapitalizmus, a prag
matikus eszmeietlenség győzelmes, ám alternatíva nélküli világa” .17
Egy olyan világ, ahol senki sem szabja meg azokat az eszményeket,
amelyekért élni érdemes, ahol a „demokrácia oly képlékennyé vált, anynyira »eldemokratizálódott«, hogy keretei között minden elfér”.1*
Mindez azt az ismert tényt emeli ki, hogy Kertész Imre Auschwitzélménye korántsem maradt meg a személyes tapasztalatszerzés körén
belül, hanem egyúttal az emberi sors, az emberi eshetőségek kutatása
előtt is tért nyitott. A holokauszt és a kommunista diktatúra évtizedei
alatt elszenvedett sérelmek, amellett, hogy páratlanul elmélyítették
megbélyegzettségének tudatát, az egyetemes emberi léthelyzet olyan
alapvető kérdéseire irányították figyelmét, amelyek eleve kizárják
az adott világgal való megbékélést, miként ezt úgyszintén a Kaddis
narrátora érzékelteti: „már kora gyerekkoromban tisztán láttam, hogy
képtelen vagyok rá, képtelen vagyok asszimilálódni a fennállóhoz, a
létezőhöz, az élethez” .19
161. m. 62.
17 Otthon, haza, ország. In: A gondolatnyi csend... I. m. 28.
18 Hamburgi esszé. I. m. 42.
19 Kaddis... I. m. 192.

A maradéktalan kívülállás pozíciója ez, amely csaknem szükség
szerűen transzcendens kérdéseket is indukál. A tapasztalatot mindennél
többre becsülő Kertész Imre természetesen nem vallásos, azt azonban
tudja, hogy a „megismerhetetlen, a kimondhatatlan igazság, a létezés
igazsága” „eszközeinken túl fekszik”20, illetve, hogy az élet feltehetőleg
„nem az a primér, szervesen összefüggéstelen jelenséghalmaz, aminek
mutatkozik, hanem valamilyen háttere van” .21 Innen indulva elsődle
gesen nem az a fontos számára, hogy van-e Isten vagy nincs, inkább az,
hogy mindenképpen úgy lehet csak élnünk, mintha volna.22 Mintha lát
na valaki bennünket, „nem a mi szemünkkel, hanem az életünk által” .23
Az ember minden gesztusa kifejezés, bizonygatja Kertész, szüksége
van hát a kifejezést regisztráló másik pólusra is, s ezen a téren Isten a
szélső határ. A megélt abszolút borzalom és rettenet a számontartás ab
szolút tekintetét igényli, hiszen a „teljes elveszettség sötétsége a Tekin
tet hiányánál, a számontartás hiányérzetével kezdődik”, amely végül is
„Káin lelkiállapotá”-hoz vezet.24 Jellemző azonban, hogy ez az igény
csak feltételesen érvényesül Kertész Imre műveiben. A Gályanaplóban
pl., a magyar nyelv és kultúra nem éppen biztató esélyein tűnődve,
leszögezi, hogy merő illúzió, amit művel, ám ennek ellenére mindig
újra elkezd egy mondatot, egy konstrukciót. E nehéz ellentmondást vé
gül kérdéssel „oldja fel” : „Ki lát? Isten?”25 Vagy gondoljunk Az angol
lobogóra. Nem sokkal azután, hogy a világos kesztyűbe bújtatott kéz
reménykeltőn kiinteget a tovahaladó kocsiból, elhangzik a kérdés: „Ki
lát általunk?”26 Ezek a kérdések egyfelől az abszolút tekintet meglétét
sejtetik, másfelől azonban, éppen mert kérdések, el is távolítják e te
kintetet, annak a jeleként, hogy világkisebbségi kívülállását Kertész
Imre a transzcendencia révén sem szüntetheti meg.27 Ebben a helyzet
20 Gályanapló. I. m. 56.
21 Valaki más. I. m. 132.
22 Gályanapló. I. m. 222.
23 Valaki más. I. m. 97.
24 Gályanapló. I. m. 73.
251. m. 161.
26 Holmi, 1991.3.270.
27 Igaz, nem is akarja megszüntetni. A Valaki más tanúságaként a kommunista
diktatúra bukása után, amikor kinyílik előtte a jelképes börtönajtó, s vég
re szabadon járhatja be Közép-Európa országait, mind gyakrabban észleli,
hogy az odakinti tapasztalatok következtében totális kívülállása föllazul.
„Nem lettem-e túl könnyed, sőt könnyű? Kívánok-e még írni?” - faggatja
magát (68.), illetve arról panaszkodik, hogy a „víziók elhagyják” (155.),
s „egzisztenciális szórakozottság” (121.) lesz úrrá rajta. Idevágó gondola

ben, amikor minden valós és transzcendens reláció elégtelennek bizo
nyul, az önmaga számára is rejtélyes, megismerhetetlen szubjektum
akarva-akaratlanul az írásban látja fennmaradása értelmes reményét.
Nemcsak azért természetesen, mert egyetlen identitásaként az írásbeli
identitást tudja megnevezni28, hanem mert túlélését is csak ez a tevé
kenységi forma szavatolhatja. Mindazon paradoxonok és ellentmondá
sok ellenében, melyek az emberi létezés velejárói, az írásos tanúsko
dásban fedezi föl a labirintusból talán kivezető utat. Nem tarthatjuk hát
véletlennek, hogy még az angol lobogó történetét elmondó narrátora
is a tanúságtétel jelentőségét emeli ki. Ez a narrátor nem irodalmár,
régóta nem is olvas, mert attól szorong, hogy az „irodalom oldószerébe
áztatott megfogalmazások soha többé nem nyerik vissza sűrűségüket”,
a tanúskodást azonban ennek ellenére fontosnak, sőt mellőzhetetlennek tartja: „Olyan megfogalmazásokra kellene törekedni - mondja - ,
amelyek totálisan magukban foglalják az élettapasztalatot (vagyis a ka
tasztrófát); olyan megfogalmazásokra, amelyek meghalni segítenek, és
mégis hagyományoznak valamit a túlélőkre is. Semmi kifogásom elle
ne, ha ilyen megfogalmazásokra az irodalom is képes: de mindinkább
úgy látom, hogy csupán a tanúságtétel képes rá, esetleg egy némán, a
megfogalmazása nélkül leélt élet mint megfogalmazás.”29
A tanúskodás felfokozott igénye szubjektíve nagyon is érthető, más
kérdés azonban, hogy objektíve hozzájárulhat-e ahhoz, hogy az em
beri léthelyzet negatív tapasztalatai veszítsenek súlyukból. Negyedik
„hazai levelét” Kertész Imre Jung-idézettel zárja, amelyben a neves
pszichológus arra hívja föl a figyelmet, hogy csakis az „egyes ember
magába szállása, az emberi lét lényegéhez, saját lényének, egyéni és
szociális adottságainak alapjaihoz való visszatérése lehet a mai világ
ban uralkodó vakság gyógyításának kezdete”.30 Egyik előadásában pe

tai közül azonban talán mégis a következő a legfontosabb: „Tudom, hogy
megkísértenek majd a közhelyek, tán a mámor könnyelműsége is, amely oly
könnyen megtéveszt a boldogságot illetően, és mint a tőkesúlyát vesztett
vitorlás, elsodródhatom az életemtől” (126.). Úgy gondolom azonban, hogy
ezek a kísértések, tekintettel arra, hogy tudatosította őket, nem válnak való
ra; még a legnagyobb kísértés, a Nobel-díj sem okozhat „elsodródást”.
28 A Valaki másban írja: „Csak nem kívánjátok tőlem, hogy megfogalmazzam
nemzeti, felekezeti és faji hovatartozásomat? Csak nem kívánjátok, hogy
- identitásom legyen?
Elárulom hát nektek: egyetlen identitásom van, az írásbeli identitás.” I. m. 75.
29 Az angol lobogó. I. m. 259.
30 „Hazai levelek". In: A gondolatnyi csend... I. m. 120-121.

dig arról szól, hogy a holokauszt kultúrája a „Szentírásból és a görög
tragédiából, az európai kultúra e két kútfőjéből merítheti ihletét, hogy
a jóvátehetetlen realitás megszülje a jóvátételt - a szellemet, a katar
zist” .31 Elgondolkodtató sugallatok ezek, a modern tömegtársadalmak
ban azonban igen kevesen hallják meg őket. A többség, amely úgy ro
han át életén, hogy sohasem találkozik önmagával, képtelen a magába
szállásra, a katarzis szükségét pedig nemhogy nem érzi, azt sem tudja,
mi fán terem. Épp ezért nem sejti azt sem, hogy rohanásával párhuzam
ban már javában érlelődik valamely ismeretlen, új „sötét gyümölcs”.
És akkor mi van? Akkor, mint erre a kérdésre Kertész Imre már
felelt, igaz, más kontextusban: akkor úgyis mindegy.
(2002)

31 Hosszú, sötét árnyék. In: A gondolatnyi csend... I. m. 83.

„S MEGKÖVETELI DÍJÁT A M Ű”
f

Koncz István versbeszéde az Átértékelés időszakában

Amikor a hatvanas évek végén Koncz István Átértékelése megje
lent1, kritikánk a jugoszláviai magyar költészet összképétől jócskán
elütő, váratlan értékként méltatta a kötetet.2 Ezt megelőzően Bori Imre
már 1960-ban Jöv en d ő költészetünk ígéretedként mutatta be Koncz
Istvánt3, Végei László pedig, két évvel az Átértékelés megjelenése előtt,
azt tette szóvá, hogy költőnk munkássága „sokáig teljes izoláltságban
létezett, s talán még napjainkban is érvényes lehet, hogy verseinek ke
mény veretét, állhatatos világát ez a szellemi élet nem tudja befogadni,
erre sohasem volt képes, és amikor harmadrangú költők »füzetecskéit«
adják ki, amikor a divatos vajdasági költők már »életműről« beszélhet
nek, akkor Koncz István verseit a kritikusnak úgy kell összegyűjtenie
a megsárgult folyóiratok lapjairól”.4
1Válogatta és az utószót írta Végei László. Újvidék, Fórum Könyvkiadó,
1969.
2 Az Új Symposion 1969. évi 54. számában Végei László (Koncz István köl
tészete), 1970. évi 67. számában Bosnyák István (A sivatag-lét lírikusa),
Danyi Magdolna („Milyen mély is aszó"), Raffai Ferenc (Egy kanizsai köl
tő), Utasi Csaba (A költészeten túl) és Vajda Gábor (Nézés-versek), a Híd
ugyancsak 1970. évi 10-11. számában pedig Bányai János (A „megszakított
gondolat" költészete) értekezett a verseskönyvröl.
3 Jegyzet a költőről. In: A vajdasági ég alatt. A jugoszláviai magyar költészet
antológiája. Válogatta és a jegyzeteket írta Bori Imre. Növi Sad, Fórum
Könyvkiadó, 1960. 191.
4 Koncz István arcképe. Új Symposion, 1967. 29-30. 23. - Itt jegyzem meg,
hogy a magyarországi recepció még mostohábban bánt e költészettel, mint
a vajdasági az Átértékelés előtt. Joggal állapítja meg tehát Elek Tibor, hogy
a „határon túli magyar irodalom recepciója és integrációja ma éppoly meg
oldatlan, mint évtizedekkel ezelőtt volt, sőt, a magyar irodalom általános re
cepciós válságának következtében ma még inkább a személyes kapcsolato
kon, barátságokon, összetartozás-érzésen múló, mint valaha. Ezért is érzem
úgy, hogy a Koncz-költészet értékeinek fel nem ismerése egyike a hazai

Koncz István viszonylag ritkán megjelenő versei mellett akadtak
tehát jelzések, melyek a kanizsai műhelyre irányították volna a figyel
met, a döntő áttörést azonban mégis az Átértékelés hozta meg. Ennek
oka egyrészt abban van, hogy kritikánk, mint a kritika általában, köny
vekben gondolkodik, másrészt viszont abban, hogy a költői pálya
első öt évének termését nem tartalmazó Átértékelés természetszerűleg
nagymértékben különbözik a szokásos első kötetektől, amelyek - a
lírai szubjektum bizonytalanságáról, kiforratlanságáról, versmagatar
tásának kisebb-nagyobb módosulásairól is tanúskodva - lehetővé te
szik a befogadó számára, hogy teljesebb képet alkosson az indulástól
a fontosabb megvalósulásokig vezető útról. Épp ezért nem lesz talán
érdektelen, ha kitérek a korai versekre is, melyekről a recepció jósze
rével mindmáig megfeledkezett.5
Parlagon című bemutatkozó versét 1955 januárjában tette közzé a
nem egészen tizennyolc éves Koncz István. A vers a lírai én és a kör
nyezet oppozícióját élezi ki. A poros bácskai augusztus, a szúró nap
és hideg, a szűzmáriás szükség, a sárba vesző kocsiutak sorsformáló
képei ellenében a lírai én dacos öntudattal jelenti be, hogy fölkészült az
értékteremtés feladatára: „Lelkemet e sárba dagasztottam, / s e sárból ti
holnap / világot emeltek ki.” Nem sokkal később, tovább erősítve a val
lomástevő alany jelenlétét, a Köszönés nélkül című versben már eretnek
magatartását teszi nyomatékossá: „Ahonnan jöttem, már nem várnak
vissza. / Eretnekmáglyám szikkadt hasábjait / magam raktam tiszta, új
portámra, / s szikrát istentagadó szám szava / gyújtott a rőzse alá.”
Ez a magabízó eretnekség érthető módon nem elégszik meg a ha
gyományos költői szépségek meghódításával, újraalkotásával, hanem
a helyi adottságokkal számolva egyúttal a létet is megostromolja, mi
ként az Oda, magunkhoz is tanúsítja: „Vágyunk szorongva ott kavarog /
a hullámzó esti porban, / a tarlós rétek, pihegö bácskai föld / foszforos
barázdái fölött, / s múltunk terhes batyujával / a hátunkon ostromoljuk
a mindenséget, / míg szép komoly arcunkat / komorrá merevítjük.”
A közösséggel szolidarizáló dacos öntudat, a tüntető eretnekség, a
lét megostromlásának szándéka egyaránt arra vall, hogy a lírai alany
integritása ekkor még sértetlen Koncz István költészetében. S mert sér
irodalomkritika ma már nehezen jóvátehető mulasztásainak.” - Pusztulás
és pompa az örökös meghasonlásbán. Közelítés Koncz István költészetéhez.
Ex Symposion, 1997. 19-20. 13.
5 A kötetben nem publikált verseket az Ex Symposion Koncz-(emlék)száma
tette közé (1997. 19-20.). A korai versek tárgyalásakor erre a gyűjteményre
támaszkodom.

tetlen, a versek számos helyén olyan képek követik egymást, amelyek
a jövőbe tekintés ellenére a klasszikus modernitás verseszménye felé
mutatnak vissza. Az iménti idézeteknél maradva ilyen a „poros bács
kai augusztus”, a „szűzmáriás szükség”, a „hullámzó esti por”, a „pihegő bácskai fold”, a „múltunk terhes batyuja” vagy a „szép komoly
arcunk” . Az efféle jelzős szerkezetek, metaforák mellett olykor egész
szakaszok tanúskodnak arról, hogy Koncz István még nem talált rá
azokra a poétikai eszközökre, amelyeknek segítségével határhelyzetbe
jutottságáról hiteles információkat közölhetne. A M int a nyár... -bán pl.
így személyesíti meg a magányt: „Mint a nyár a mozdulatlan, / fonnya
dó lombok közt, / puhán motoz a szobámban, / zizegő papírjaimmal a
magány.” A Dusanováci rapszodosz gitárjá-bán még tovább lép viszsza, s az „esztétikai hatást metafizikai szavatoltságú konvenciónak”6
tekintve, állítja elő a költői „szépség”-et: „A régi, régi, búsmívű gitár /
megfuröszti szép hangját / az éjben.”
Az évtized végén azonban jól kivehető változás áll be Koncz István
lírai magatartásában. 1959-ben már kimondja, hogy „hitet nem nyújt
a képzelet” (Torzók), illetve, hogy „A szép szavak veszett percek üres
lármája / csupán” (George Sand kései emlegetése). Ez az a pillanat,
amikor időnkénti visszafelé tájékozódása már lehetetlenné válik, ami
kor a konvencionális szépségtől elhatárolódva két lehetőség mutatkozik
előtte: vagy elhallgat, vagy nekivág az ismeretlennek. Mint tudjuk, az
utóbbi lehetőség mellett döntött, s tehette, hiszen az én integritásának
fenntartásához változatlanul elegendő erőt érzett magában. „Holnap
újból összerakom a világot, / magamnak, / és választok” - hirdette a
Részeg reggeli köszöntőben, annak a jeleként, hogy új beszédstratégiá
ja kialakításának nehézségei elől nem fog megfutamodni.
Nem véletlen hát, hogy Homo morális sum címmel épp ekkortájt
veti papírra azt a gondolatsort, amelyet akár prózában megfogalma

6 Kulcsár Szabó Ernő hívja föl a figyelmet arra, hogy a szecessziós versnyelv
- a „Nyugat lírájának leginkább szembeötlő jellemzője” - a „szépséget és
az esztétikai hatást metafizikai szavatoltságú konvenciónak tekintette”, ami
„megóvott ugyan az esztétikum és a személyiség dezintegrációjától, de út
jában is állt egy olyan poétika kialakításának, amely az individuális határa
inak viszonylagosságát a költői nyelvben is kifejezésre juttathatta volna.”
(A kettévált modernség nyomában. In: Beszédmód és horizont. Budapest,
Argumentum, 1996. 39.) Megítélésem szerint az induló Koncz István köl
tészetében is hasonló akadályoztatás figyelhető meg. Minthogy határhely
zetbe jutottságát még nem tudja adekvát poétikai eszközökkel érzékeltetni,
nemegyszer a „biztos”, „szavatolt” szépség térségében állapodik meg.

zott ars poeticájának is tekinthetünk.7 Minthogy meggyőződése szerint
a homo aestheticus „vagy hazudik, vagy korlátolt”, homo morálisnak
deklarálja magát, azt a gyanút ébresztgetve, mintha a Kosztolányi-féle
nézetekkel kívánna konfrontálódni. Erről azonban szó sincs. Amikor
Kosztolányi azt állítja, hogy a homo morális „mindig háborúkat in
dít, forradalmakat szervez, máglyákat gyújt, akasztat, önsanyargatásra,
állati robotmunkára kényszerít milliókat, egy szebb jövő ígéretével,
amelyet még sohasem váltott be”8, valójában a mindenkori közélet és
politika hazardőrjeire céloz, akikkel szemben végsőkig védeni akarja
a maga szabadságát és függetlenségét. Ezzel a magánetikai koncepció
val Koncz István elképzelése egyáltalán nem áll ellentétben, hiszen ő
sem arra készülődik, hogy valamely morális magaslatról lírai hegyi
beszédeket tartson, hanem, hogy tisztánlátásra törekedve olyan szigo
rú követelményeket jelöljön ki a maga számára, amelyeknek feladása
árulással érne föl.
Ha folyóirata volna, emeli ki a kisesszében, költőtársaitól - de első
sorban persze önmagától - mindenkor tartalmi/formai időszerűséget,
tudatosságot és felelősségvállalást követelne a publikálandó szövegek
kapcsán. Ezektől a szempontoktól nem hajlandó eltekinteni, versírás
közben sem, egy-egy „bizarr” ötlet, „szépen” csengő rím vagy „erede
ti” metafora kedvéért - „még akkor sem, ha az írás, látszólagos üres
sége miatt, százszor »ártatlannak« is tűnne”. Érthető hát, hogy szélső
pontokig merészkedő igényessége nevében berzenkedik az „egy kalap
alá vett” vajdasági magyar irodalomtól is, hiszen - s ezt ma is elmond
hatná - „ez a differenciálódás nélküli irodalmi táj szépen biztosítja a
felelősségteljes írói törekvés és az irodalmi kalandorkodás, a tiszta és
zavaros ideológiák kényelmes koegzisztenciáját” .
Mindennek alapján azt mondanám, hogy az Átértékelés verseinek
zömében a fő feszültségforrást a maximalista költői intenciók és ezek
nek megvalósíthatatlansága képezi. Minthogy azonban a kötet nem
keletkezésük sorrendjében teszi közzé a verseket, a konczi költészet
alakulástörténetének fázisaira csak a szövegszervezés ismérvei alap
ján következtethetünk. Nyilvánvalónak látszik, hogy azok a versek,
amelyekben a lírai szubjektum diszharmonikus fordulatok, törések,
megtorpanások nélkül, egyszerű ellentételezéssel ragadja meg tárgyát,
korábbiak, mint azok, amelyekben az önreflexió ismételten megbontja
a versbeszédet, s mind a lét, a szó, a mű, mind pedig a lírai én vonatko

7 Homo morális sum. In: A vajdasági ég alatt. I. m. 192-194.
8 Önmagámról. In: Egy ég alatt. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. 588.

zásában fÖloldhatatlan kontroverziákig megy el. Ha a Hegy és a vonat
című versben azt olvassuk, hogy „Egyedül vagyok. Ujjongó biztonság /
a népes csend is. És elérhető az égbolt. / Megérkeztem. // Ott lenn a sí
neken, / kivilágított vonatokban, az emberiség / kanyarog. Bolyong.”,
akkor a töretlen linearitású sorokban a képletesen is magaslati pozí
ciót elfoglaló nietzschei individuum és a bolyongó emberiség közötti
ellentmondás kerül előtérbe, anélkül, hogy az „ujjongó biztonság”-ot
akár egyetlen szó „megkarcolná”. Az öntudatra ébredt, ár ellen úszó
ember megpróbáltatásait, melyek radikális különállásából következ
nek, itt még könnyűszerrel ellensúlyozza az elérhető égbolt képzete.
A verseknek ebbe a sorába tartozik A szép Tisza és más is, amelyet,
mint ismeretes, két felkiáltójellel ellátott, azonos alakú, de más-más
jelentésű és funkciójú mondat - „A part ellenségem!” - indít és zár. A
kereten belül a víz dicséretének képei sorakoznak föl, nyomatékossá
téve a mozdulatlan part és a szüntelenül változó víz ellentétét. A vers
sel, amely már a kötet megjelenésekor szokatlan érdeklődést váltott ki,
Koncz István költészetének csaknem minden korabeli méltatója fog
lalkozott. A kritikusok egyike úgy látta, hogy a keretet adó sor a „meg
ái lapodottság, a megkötöttség iránt érzett ellenszenv”-ről tanúskodik9,
másikuk arra hívta föl a figyelmet, hogy a „part, amellett, hogy fecseg ,
mert a legbanálisabb felszín , fűzfáival, virágaival, töltéseivel »elnyűtt«
is: a »vajdasági« költészet pora lepi be vastagon” 10, harmadikuk pedig
azt emelte ki, hogy a sor „nem annyira a Tisza-parton könnyen meg
hatódó költőink ellen irányul (bár ilyen vonatkozása is lehet), hanem Benes Tisza-képeihez hasonlóan - [ . . . ] a felszíni valóság kontúrjainak
tagadását fejezi ki”.11 Mai távlatból másodlagosnak látszik már, hogy
9 Bosnyák István: A sivatag-lét lírikusa. Új Symposion, 1970. 67. 23.
10 Utasi Csaba: A költészeten túl. Új Symposion, 1970. 67. 26.
11 Vajda Gábor: Nézés-versek. Új Symposion, 1970. 67. 22. - A versre néhány
évvel később Dér Zoltán is kitér, aki a Koncz István költészetéről írt kritikák
állítólag aggasztó megállapításai ürügyén kemény leckét mond föl mind a
kritikusoknak, mind a költőnek. Meglátása szerint a „parttal való ellenséges
viszony kinyilatkoztatása nemhogy kiemelné a személyiség lényegét, in
kább zavart kelt. S nem érezzük meggyőzőnek azt sem, hogy gyöngykagy
lók és aranyhalak rejtik a Tiszát, még ha a lényegről van szó, akkor sem.
A nyelvi tudat a Tisza lényegét sem érzi kagylóban őrizhetőnek. Más a ter
mészete.” (Átértékelés. In: Szembesülések. Szabadka, Életjel Könyvek 19.,
1979. 166.) Egy interpretációtörténeti dolgozatban nyilván érdemes lenne
részletesebben szemügyre venni Dér Zoltán tanulmányának észrevételeit.
Itt csupán annyit jegyzek meg, hogy amikor képfantáziájának szegénysé
gét bizonygatva „érzékletes formát”, „érzéki varázst” vár el a költőtől, Dér

a vers szimbolizál-e valamit vagy sem, illetve, hogy belemagyarázás
nélkül meddig terjeszthetjük ki interpretációjának határait. A lényeg
inkább az, hogy a vers egyszerű ellentétezése változatlanul centrális,
ha akarjuk, „magaslati” pozícióban láttatja a lírai ént, aki határozottan
szembefordult az olcsón elérhető lírai hagyományossággal, a szó te
herbírásának kérdései azonban még nem foglalkoztatják közelebbről.
Ha valami, hát épp ez bizonyítja, hogy A szép Tisza és más úgyszintén
a viszonylag korai versek közül való.
Egészen más a helyzet példának okáért a címadó vers esetében.
„Átértékelem a kort,
nyilatkoztatja ki a lírai én már az első versmon
datban, s azonnal dinamizálja a befogadó képzeletét. Az átértékelés in
tenciója egyfelől egy mindenkor időszerű szellemi aktivitás igényét je 
lenti be, másfelől azonban dilemmák elé is állít. Miféle gigantikus ön
erőben bízik a versben megszólaló? Honnan a hite, hogy a vállalt fel
adatot elvégezheti, s ha netán mégis hinné, mért nem látja be, hogy a
közönyös kor nemhogy értékelni tudná, észre se veszi a költői terveket?
A fölmerülő kérdésekre azonban a vers további menete nem felel, az
átértékelés eszmei mögöttesét nem világítja meg, ehelyett egy homá
lyos, merőben ellentétes irányú információt kínál: „a jelek / stratégiája
elszakadt képmásom / maszkját torzítja a boldogtalan vers ideg-alvilág
körein”. Mivel versről van szó, a jelek nyilván nyelvi jelek, töprengünk
tovább, de ha így van is, a lírai szubjektumtól függetlenül aligha lehet
stratégiájuk. S vajon mit értsünk az „elszakadt képmásom maszkjá”-n?
A létezés hirdetésében azt olvassuk, hogy „élethű képmásom a szó”, s
innen szemlélődve föltehetjük, hogy az „elszakadt képmásom” maga a
költőtől függetlenedő, az olvasó kényének-kedvének kiszolgáltatott
vers. Talán. De ha csakugyan így van, minek a m ászol Hogy meggyő
zőbbé tegye a vers elszakadásának mértékét? Csupa rejtély, csupa ho
mályos utalás12, hogy aztán a „boldogtalan vers ideg-alvilág körei” ma
ximálisan kiélezzék a költői szándék és a versírás aktusa közötti ellen
tétet, amelynek elemei azonban nem oltják ki egymást. A versírás, igaz,
pokolra szállás, de azért az átértékelés igénye továbbra is fennáll, szuggesztíven érzékeltetve, hogy a lírai én a senki földjére jutott, ahol föl
Zoltán kilép az Átértékelés verseinek kontextusából, s olyan standard poé
tikai értékek hiányát hánytorgatja föl, amelyektől, láthattuk, Koncz István
már az ötvenes évek végén tudatosan elfordult.
12 Megítélésem szerint telitalálat értékű Mikola Gyöngyi észrevétele, mi
szerint a „Koncz-féle versbeszéd gyakran közelíti meg azt a határt, amin
túllépve már kioltaná saját jelentését”. - A határ-paradoxon Koncz István
költészetében. Ex Symposion, 1997. 19-20. 1.

kellett ismernie, „hogy eszményi vágyát, a világ teljességének megal
kotását/rekonstruálását nem végezheti el”.13 „Itt elvész az irány...” hangzik tehát a következő versmondat, majd végül három úgyszintén
talányos, gondolatjellel elkülönített megállapítás következik, amely to
vább árnyalja és fokozza az alapél lentétet. A „Bonyolult hit szab tör
v é n y t-” sorban a hit jelzője bizonytalansági effektust kölcsönöz a biz
tonságot, törvényt áhító cselekvésvágynak, minek következtében az épp
keletkező vers sorsa is kérdésessé válik: „a mű megért az á ld o z a tra -” .
Megért, mert az egész elvesztésének tudatában Koncz István hasztalan
kutat valamely centrális-organikus rendezőelv után, amellyel a lénye
get megalapozhatná. A zárósor („s az elragadtatás a drámát tovább bo
nyolítja...”) mégis elhárítja a mű föláldozásának gondolatát. A világ
megismerését célzó intellektuális elragadtatás, annak ellenére, hogy
próbára tevő, kételyeket támasztó, ismeretlen kimenetelű folytatást
ígér, egyúttal a hátha, a talán lehetőségét is tartalmazza.
Az Átértékelés azok közé a jellemző Koncz-versek közé tartozik,
amelyekről találóan állapította meg annak idején Bányai János, hogy
„nem a gondolatot magát, a megtalált kérdést és a válaszoló feleletet
hozzák felszínre [...], hanem mindenekelőtt a gondolkodást mint a lé
tezés állapotát, azt a szituációt, amelyben az egzisztenciális kérdések a
legélesebben merülnek fel, mert folyamatban, megtörténésben láthat
juk őket” .14 Ehhez azonban hozzátenném, hogy a közvetlenül szemlél
hető, a létezés állapotaként manifesztálódó lírikusi gondolkodásmód
számos olyan kiugró, elszigeteltnek látszó, de koncentráltsága folytán
akár önálló versként is fölfogható reflexiót rögzít, amely egybeolvasva
megkönnyíti annak jobb megértését, hogy a lét, a világ és a mű vi
szonylatában mi eszméltette rá Koncz Istvánt az egész újraalkotásának
lehetetlenségére.
A kozmoszt már az ötvenes évek végén hidegnek, idegennek találja.
„Saját fényüktől fáznak a csillagok; / olyan rideg ez a távolság!” - írja
a Torzókban, majd nem sokkal később már „sivatag-ég”-ről beszél
(Tél, kristály és az Etelka), illetve „megrendezett sivatag”-gá metaforizálja az égboltot (Ballada a lényegről). A megrendezett jelző, akár
hogy vesszük is, azt sejteti itt, mintha Koncz István a kozmikus sivatag
víziója mögött valamely felettes ráció, valamely végtelen „rendező”
meglétét föltételezné, holott erről szó sincs. Képzeletét nem tudja meg
13 Végei László: A vers leleplezése. In: A vers kihívása. Újvidék, Fórum
Könyvkiadó, 1975. 60.
14 Gondolat és grammatika. In: Könyv és kritika II. Újvidék, Fórum Könyv
kiadó, 1977. 118.

nyitni a transzcendencia előtt: nietzscheánus pozíciójából következő
en nem ju t el Isten létének föltevéséig, következésképpen magát az
univerzumot, az univerzum rendjét sem meglepő, nyugtalanító, hanem
lélektől át nem hatott adottságnak találja, amelyre támaszkodni nem
lehet. A „megrendezett sivatag” jelzős szerkezetben tehát nem a jelző,
hanem a jelzett szó a hangsúlyos, annál inkább, mert Koncz István
tulajdonképpen történelmi és társadalmi tapasztalatait vetíti vissza az
egyetemességre. Hiszen megítélése szerint a földi élet is „sivatag-lét”
(Tarr Lőrinc lovag úr útja), „végtelen és céltalan vándorút” (Magda),
amelyen haladva ideje nagy részét egy „kis, négyszög alakú világ-ketrec”-ben, egy úgyszintén végtelen „cellá”-ban, a szobájában tölti el az
ember. Az élet bezártságának, végső fokon értelmetlenségének ezt a
masszívan tartós élményét természetesen odakinti jelenségek, esemé
nyek indukálják. Ezeknek aránylag ritka megnevezésekor, még ha a
lírai szubjektum a „méltóságos idő” távlatából szemlélődik is, a versek
a megrökönyödött tiltakozás pátoszával telítődnek. „Kockázatos játék
a rendszer, / a remény kurva... / Jól átgondolt vallások / bizonyítják
a bűnt” - olvassuk egy helyt a szélső pontokat elérő költői megisme
rés eredményeként (Esszencia). Másutt „bitang szólamok gyűrűjé”-ről
esik szó, amely „szövevényes / magyarázatokat köt egybe” (Idill), mi
nek következtében a lírai én előtt sorsdöntő célként mutatkozik, hogy a
„zagyva számítások / ámító csinnadrattáját” túlélje (Egérút) . 15
Az elemi hiányérzetről tanúskodó helyek, melyek sötét tablóvá vál
toztatják a versek hátterét, természetesen még megengednék, hogy a
lírai én az elvesztett egészt a tapasztalt negatívumok rendszerré fej
lesztésével pótolja. Csakhogy a nyelvi elégtelenség ebben is gátolja.
A viszonylag korai Magdábán hasztalan csodálkozik rá a szó mély
ségére, hisz egyidejűleg azt is tudja, hogy az „egyröptű szó”-t igen
nehéz megtalálni. Annál inkább, mert a „rossz mester cifra blöffjé”nek változatlan elutasítása már nem bizonyul elegendőnek. Most már
szembe kell néznie a versszervező akaratnak makacsul ellenálló, mert
„kockával hulló” szóval is (Egérút), hogy a „mű hebehurgya szaj
k ó ié t (ítélet) a lehető legnagyobb mértékben háttérbe szorítsa. Innen
15 Állandó, megbontatlan pozitívumot Koncz István életérzésében úgyszólván
csak a táj képez. A táj „elragadó biztonság”, ahova a „képíró” visszatérhet,
„ha a formát / meglopta az emlékezés” (A vers leleplezése), s „mindig töké
letes” (Hegy és lány), következésképp csaknem abszolút értékű viszonyítási
pontja lehet a lírai szubjektumnak. A fogalom, melyet dekoratív eszközök
kel Koncz István természetesen nem ír körül, a táj eredeti, ember nélküli,
hasznossági céloknak alá nem vetett magánvalóságára utal a versekben.

van, hogy a szavakkal és a szavakért vívott küzdelem során az olyan
standard poétikai eszközökről is kénytelen lemondani, amilyen a rím
(„Hideg távlatot skandálok, / nincs rím” - Pietro Beretía) vagy a rit
mus („Idegen zsarnok csak a ritmus!” - A vers leleplezése). Mindent a
hiteles szó keresésének rendel alá tehát, s így érthető, hogy „elszakadt
képm ásáéval, a művel annak elkészülte után is igyekszik fenntartani a
vitázó „dialógus”-t. Mivel a kegyetlenül visszanéző mű (Üvegből van
a szeme a halottnak) megköveteli díját (Antik gyilkosok képére), nem
csupán arra szólítja föl magát, hogy tanúja legyen a műnek (Ballada a
lényegről), hanem ki is hívja azt, hogy igazolja létezését (Esszencia).
Ebben a szituációban, amely szuggesztíven érzékelteti a védekező lírai
szubjektum viszonylagossá válását - végképp elérhetetlen az égbolt,
az „ujjongó biztonság” .
Annak azonban, hogy virtuális negatív mikrokozmoszának kitelje
sítése helyett Koncz István a logikai folytonosságot kerülő, töredékes,
meg-megszakadó versbeszéd mellett maradt, van egy másik fontosnak
látszó oka is. Bár a versekben fölfénylő, axiomatikusán súlyos meg
állapítások az ún. definitív igazságok erejével hatnak, Koncz István
eszmélkedése véletlenül sem dogmatikus. Úgyszólván kezdettől fog
va tudja, hogy a megfoghatatlan igazságot részigazságok sokasága
alkotja, amiből szükségszerűen következik, hogy minden olyan igaz
ság, amely képtelen más igazságokkal rezonálni, csakis pusztító és
önpusztító fegyver lehet.16 Amennyiben nem feledkezünk meg erről
a Koncz István gondolkodását meghatározó méltányosságról, melyet
természetszerűleg a maga igazságai tekintetében is érvényesíteni pró
bál, nyilvánvalóvá válik, hogy amikor más-más versekben ugyanazon
jelenségről egymásnak ellentmondó ítéleteket fogalmaz meg, volta
képp nem az eklekticizmus csábításának enged, hanem az önmagával
szemben támasztott szigorúság jegyében az intellektuális nyitottság el
vét követi, s ez hathatósan hozzájárul ahhoz, hogy a versek interakciója
révén létesülő feszültség az olvasó tudatában tartósan fennmaradjon.
Koncz István késő modern költészete, amely az adott világ jelen
ségeinek összeegyeztethetetlenségéről, a lírai szubjektum viszonyla
16A költő dolga című, 1958-ban írt, kötetben nem publikált versében, távolo
dóban immár a hagyományos költőszereptől, kimondja: „tetszetős hazug
ságon gondolkozol, hogy / megszabadulj a mások igazságától”. Az itt még
kópés mosollyal kísért felismerést a kései Kasszandra-levélben ( 1994), nem
függetlenül természetesen a volt Jugoszlávia térségein tomboló iszonyattól,
már így exponálja: „Csak végtelen pusztító háború / minden igazság, amely
süket - / más igazságok ellenében.”

gossá válásáról, nyelvbe vetett bizalmának megrendüléséről egyként
tanúskodik, az Átértékelés megjelenéséig, mint jeleztem már, nem ke
rülhetett az érdeklődés középpontjába. Azóta a recepció, elsősorban a
vajdasági, de nagy késéssel a magyarországi is, vállalta komplex ér
telmezését és a hagyománytörténésben elfoglalt helyének kijelölését.
Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a vajdasági olvasók nagy része - ha
egyáltalán vannak még versolvasók ezen a tájon - ma is a „szavaim
bíborló bogyói”-t őrző ars poeticák híve.
Ez a jelenség azonban messze túlmutat Koncz István költészetén.
(2002)

TANDORI DEZSŐ KÖLTŐI
INDULÁSÁNAK ÉVEI

Kitűnő könyvében Fogarassy Miklós megállapítja, hogy amikor
1968-ban a Töredék Hamletnek megjelent, „költészettörténeti ese
mény történt”, ezt azonban nem lehetett azon frissiben látni, hiszen
„Tandorinak ugyan korábban sporadikusan jelentek meg versei és mű
fordításai lapokban, de - talán mestereit és közvetlen környezetét nem
számítva - a Töredéket megelőzően nem került reflektorfénybe” .1
A reflektorfény csakugyan nem volt erős, ám ennek ellenére kár
lenne megfeledkezni arról a szerepről, amelyet Tandori Dezső költé
szetének felfedezésében és értelmezésében a H íd vállalt annak idején.
A folyóirat 1967 elején tizenegy Tandori-verset publikált, melyet az év
decemberében Öt oltár-hely címmel újabb sorozat követett a lapban,
de most már Bori Imre tanulmánya „kíséretében” . Bori Imre, anélkül,
hogy a Töredék teljes anyagát és szerkezetét ismerhette volna, több
olyan észrevételt fogalmazott meg, amelyet a recepció majd csak évek
múlva tárgyal körültekintőbben. Felhívta a figyelmet arra, hogy a fi
atal költő versei töredékek, de sajátos töredékek, „mert az egésznek
a képzetét revelálják, és nem toliban maradt gondolatoknak az emlé
kei”; hogy Tandorit „nem a természeti formák izgatják, hanem a lé
tezés alakzatai”; hogy a hagyományos költészet jól bevált effektusait
háttérbe szorítva, az olvasó érdeklődését a gondolat mechanizmusával,
az „ész dalával” kelti föl. Majd végül üzembe helyezte azt a bizonyos
reflektort is, s mindennemű kétely nélkül kimondta: „Eddig, a kézira
tosság félillegalitásában is már nagy utat tett meg, s ha van a legifjabb
magyar költészetnek nemcsak biztató, de már eredményeket is felmu
tató egyénisége, Tandori Dezső az ilyen kevesek közé tartozik. Olyan
intenzitással van jelen ebben a költészetben, amelyet nem lehet meg
kerülni, s máris elérte, hogy költészete önnön mértékévé vált [...]. Az
elsőkötetesek és a még kötetet nem kapott költők legfigyelemremél
tóbb egyénisége. Arcéle határozott, költői világa szuverén, hangja egy
1 Tcindori-kalauz. Budapest, Balassi Kiadó, 1996. 21.

pillanatra sem tétovázó. Nem »kezdő« költő, de olyan, ki lehetőségei
ismeretében és teljes birtokában tud megszólalni.”2
Minthogy a Bori Imre említette félillegalitás körülményei jósze
rével a Töredék megjelenése után is fennálltak, nem véletlen, hogy a
H íd 1970 februárjában Kiegészítések címmel különmellékletben tette
közzé Tandori Dezső újabb verseit. A tizenöt folyóiratoldalnyi válo
gatást Bányai János tanulmánya zárta, amely, annak ellenére, hogy a
Töredék alapján készült, s így a Kiegészítések vizsgálatára nem tért ki,
számos ma is érvényesnek látszó észrevételt fogalmazott meg. Bányai
János abból indult ki, hogy Tandori Dezső számára a „szó nemcsak
arra szolgál, hogy a meglevő tartalmat, a meglevő jelentést, kaotikusán
létező érzést, hangulatot, gondolatot közölje, hanem arra is, sőt talán
mindenekelőtt arra, hogy megalkossa a jelentést", illetve, hogy az a
beszédforma, melyet „Tandori tudatosan alakított ki, nem az élmények
közlése, sőt nem is az élmény objektív megfelelőjének a felismerése,
tehát nem áttételes közlés, hanem az élménynek magának a versben
való megalkotása és ezen túl, természetesen, a jelentésnek a megalko
tása is” .3
A következő évben, 1971 nyarán a folyóirat újabb Tandori-sorozatot tett közzé, s ezekről a versekről, az Egy talált tárgy megtisztítása
című kötetet úgyszintén megelőzve, ismét Bányai János értekezett, úgy
találva, hogy ezek a (zen-es) jelversek a „megsejtett módszer radikális
továbbgondolásá”-t jelentik, mert az az út, amelyet Tandori költészete
a Töredéktö\ az újabb versekig megtett, „töretlen és egyenes irányú:
először, a vers egésze darabokra hullt, részeire esett szét, és e darabok,
részek kísérelték meg, mint elhomályosuló emlékképet, a vers egészét
felidézni, másodszor, ez a bölcseletté minősített töredékesség még
mindig túl közel volt a homályoshoz, további lemorzsolódás követke
zett: a szavak helyett csak a szavak szórendi helye, nyelvtani jele ma
radt meg, és harmadszor, ez a jelre-egyszerűsödés a zen már korábban
feltűnt tapasztalatával párosodott” .4
A magyarországi recepció kissé lemaradt a H íd s részben az Új
Symposion mögött, hiszen a Töredék megjelenése táján a lapokban
nemigen jelent meg olyan írás, amely Tandori Dezső költészetének sa
játságaival szembe kívánt volna nézni. A kevés kivétel között termé
szetesen ott kell látnunk Vas István viszonylag korai, 1969-ben írt mél

2 A legújabb magyar líráról. Híd, 1967. 12. 1372., 1373., 1377.
3 A megtalált világ. Tandori Dezső költői világképe. Híd, 1970. 2. 19., 20.
4 Tandori Dezső (zen-es) jelversei. Híd, 1971. 6. 717., 718.

tatását, amely, amellett, hogy rendkívül szellemes, a lemaradás okát is
plasztikusan érzékelteti. írása elején Vas István Antonioni Nagyítását
említi, amelynek vége felé „bohócszerű maskarák, férfiak és nők te
niszeznek - ütő és labda nélkül”. Ez a jelenet, mely érdekesebb és
gyönyörködtetőbb volt számára, mint ha igazi teniszezést nézett volna
végig, a Töredék verseire emlékeztette, mert Tandorinál, aki „Rilkéből
indult ki és Pilinszkyt folytatta”, „útközben” elveszett a „labda és az
ütő”, a tárgy és az alany, az élmény és a személyiség. A továbbiak
ban Vas István rámutatott, hogy Tandori Dezső „nagy és eredményes
erőfeszítést tett a magyar nyelv elvonatkoztatására”, egész új mondat
tant tudott teremteni „meghökkentő és sohasem sejtett kapcsolatok,
vonatkozások jelzésére”, egyúttal pedig sikerült kiküszöbölnie a vers
ből mindazt, ami akadályozza a magyar líra világirodalmi áttörését: az
anekdotát, retorikát, didaktikát, konkrétságot, személyességet. Végül
azonban mégis visszakanyarodott a teniszpéldázathoz, s annak a remé
nyének adott hangot, hogy „aki ilyen tökéletesen tudja a tenisz moz
dulatait, előbb-utóbb kedvet kap hozzá, labdába ütni, levegő helyett” .5
Úgy gondolom, a recepció lemaradásának okát épp a labda intenzív
visszakívánásában kell látnunk. Mert igaz ugyan, hogy a Töredékrö\
1970-ben írt dolgozatában Bata Imre nyomatékosan leszögezte, hogy
Tandori Dezső számára nincs visszaút az ún. élménylírához6, ugyan
akkor azonban a kritika hosszan tartó hallgatása azt bizonyította, hogy
a labdát nem csupán Vas István várja vissza. Hogy mennyire így volt,
azt egy 1974-ben írt tanulmány záradéka is bizonyíthatja. A szerző itt a
Talált tárgy tanulságait összegezve előbb azt konstatálta, hogy a „költő
elveszítette a sejthetően ihlető filozófiákba vetett hitét, a keleti bölcse
letektől egészen az egzisztencializmusig”, „elveszítette - részben, mert
meghaladta - mestereit is”, sőt elveszítette „önmagát is”, majd föltette
a kérdést, hogy mi maradt akkor?, amelyre így válaszolt: „Maradt a
kétségtelen és bizonyított költői tehetség, amely azonban konstruktív
és valóban szerves mindennapjainkat vállaló világkép híján alig vala
mi.”7 Ez a sarkított ítélet természetesen jócskán elüt azoktól a tanul
mányoktól, kritikáktól, amelyek Tandori Dezső költészetéről a hetve
nes évek derekán készültek, de ennek ellenére frappánsan jelzi, hogy
a Töredék után még messzebb gurult labda hiánya egyeseknek még
mindig gondot okozott.
5 Egy tenyér csattanása. Tandori Dezső. In: Tengerek nélkül. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. 182., 183.
6 Tandori Dezső. In: Képek és vonulatok. Budapest, Magvető Kiadó, 1973.222.
7 Tarján Tamás: Tandori Dezsőről. Kortárs, 1974. 3. 468.

Mindennek hevenyészett elmondására nem az igazságtevés szándéka
késztetett, sőt még annak megfontolása sem, hogy a jelzett időszakban
a vajdasági magyar irodalom az értékteremtés olyan pillanatait élte, me
lyekhez hasonlókig nyilván soha többé nem juthat el. Másról van szó.
Tanácskozásunk előkészületi szakaszában azért döntöttem előadásom
általános, semmitmondó címe mellett, mert emlékeim alapján föltéte
leztem, hogy a költő és a Híd közötti termékeny együttműködés tartogat
olyan jelenségeket, amelyek, lévén, hogy ezt az együttműködést mind
máig senki sem vizsgálta közelebbről, érdeklődésre tarthatnak számot.
A Kiegészítésekben és a Talált tárgyban közzétett versek egybe
vetésekor már a felületes szemlélődés során nyilvánvalóvá válik,
hogy a Töredék versvilágának szerves folytatásával állunk szemben.
Horatiónak, hangzik az egyik vers címe, egy másiké pedig: Szín,
Helsingőr, emelt tér - .A kötetben ezek a címek már nem szerepelnek,
maguk a versek pedig a Vízköpők szerkezeti egységeivé váltak. Bár
az efféle módosulásokra az aprólékos filológiai kutatás egyszer majd
bizonyára kitér, fontosabbnak látszanak azok az interpunkciós eltéré
sek, amelyek egy-egy vers esetében azonnal szembetűnnek. A mind
össze kétsoros A damaszkuszi út folyóiratbeli változata három írásjel
tekintetében eltér a kötetben olvasható végső változattól. „Most, mikor
ugyanúgy mint mindig / legfőbb ideje, hogy” - olvashatjuk a Hídban,
ahol az első sorban sem a mint előtt, sem a mindig után nincs vessző,
a második sort záró hogy után pedig elmarad a pont. Az első sor hiá
nyos vesszőhasználata találgatásra ad okot. Lehet, hogy a költő annyi
ra egybetartozónak vélte a mikor ugyanúgy, mint mindig információt,
hogy nem akarta vesszővel megbontani, a mindig után esedékes vessző
elhagyásának pedig talán azt a funkciót szánta, hogy a szó jelentése
átháramoljon a második sort kezdő legfőbb időre. Akárhogy volt is, a
hogy után ki nem tett, illetve később kitett pont egészen közvetlenül a
vers jelentésének kérdéskörébe vág, mint erre maga Tandori Dezső is
figyelmeztetett annak idején: „A hogy után kérdéses, kell-e pont. Talán
kell, mert különben a folytatást várnánk. Kicsit zavaró, mert enyhe tré
faízt hoz, holott tréfáról szó sincs. Ezt a kérdést tehát mintha nem tud
tam volna megoldani. Hacsak megoldásnak nem tekintjük, hogy egy
eldönthetetlenig jutottunk. Jobban örülnék, ha nem így lenne; a változ
tatás (javítás) lehetőségét nem látom és nem is keresem.”8
Megítélésem szerint a pontot kitevő változat mégis teljesebb értékű.
A verset nyitó most, még ha nem a „most vagy sohá”-ra asszociálunk

* Mi mondható róla, mondható róla (!.)■ Híd, 1978. 1. 78.

is, kiemeli, megnöveli a szó szerepét, azt sugallva, hogy valamely fon
tos, a pillanatok sokaságától lényegesen különböző pillanatról van szó.
A nyomában járó ugyanúgy, mint mindig, ha a szöveg nyelvi valósá
gában nem is, de az olvasóban szertefoszlatja a most kitüntetettségét,
minek következtében tudatunkban a képzettársítások egyféle láncre
akciója játszódik le. Ugyanezt a funkciót látja el a második sor pontot
tevő változata is. A legfőbb ideje visszaható érvénnyel ismét fölerősíti
a most jelentőségét, a cselekvés szükségességét is sejtetve már, a verszáró pont azonban, amellett, hogy csakugyan megszünteti a folytatás
lehetőségét, magát a legfőbb időt, nem a versét, a világét, erőteljesen
megkérdőjelezi, miközben tudatunkban az asszociációknak újabb in
terferenciás folyamata zajlik le.
Ennél is tanulságosabb azonban pillantást vetni a Kiegészítések
azon verseire, amelyek kimaradtak a Talált tárgybó\. Az „Eppur si
muove” alcímmel megjelent Tárlatlátogatás így hangzik: „ ...s közvet
lenül / megbénulása előtt / írt egy mobil-t.” Az ötlet itt, ahelyett, hogy
feszültséget teremtene a befogadóban, a kissé morbid anekdotikusság
szintjén marad. A Képvers, amely egyetlen szóból áll, úgyszintén nél
külözi a feszültségteremtő energiát. Erről a versről írta annak idején
Várady Szabolcs: „Tandori leglakonikusabb és alkalmasint legmegbotránkoztatóbb verse - teljes szövegét idézem: »Két« - egyike a legköz
érthetőbbeknek. Azért nem »kettő«, mert az nem involvál folytatást.
»Két« - az két »valami«, a szó csak grammatikai kiegészítőjével értel
mes. És értelme éppen az, hogy ez a kiegészítő már megfogalmazhatatlan.”9 Pontos megfigyelés, kétségkívül, de szerintem a Két sem képiségével, sem végtelen számú lehetséges „kiegészítő”-jével nem indukál
tartós feszültséget az olvasóban. Vagy ott van pl. a M űhely című vers,
amely a következő három sorral indul: „ - a végső csiszolás / ott kez
dődik, mikor / már nem változ (már nem változtatunk)” . A végső csi
szolás és a nem változtatunk relációja dinamizálja ugyan a tudatot, de
mert az ellentmondás végső fokon azt a mindennapi igazságot fogal
mazza meg, még ha szándékos döccentéssel is, hogy előbb valamely
befejezettnek látszó változatig kell eljutnunk, s a végső csiszolás csak
azután következhet, a sorok nem tudnak „önmagukon túlra” mutatni.
El kellett hát maradniuk, a verszáró három sor viszont („próbáld egy
más után, / próbáld egyszerre mind, / próbáld se így, se úgy - ”) mottószerüen a Sem-jelek élére került.

9 Két költő. Töredék Tandori Dezsőről; magyarázatok Pelri Györgyhöz.
Valóság, 1972.2.90.

Ezek a kimaradt versek Hankiss Elemérnek azt a régi, annak ide
jén gyakran idézett tanulmányát juttatják eszembe, amelyben József
Attila komplex képeit járja körül, s végül arra a következtetésre jut,
hogy a vers hatásintenzitásának „alapegysége nem a nyelvi-stilisztikai
alakzatokban, nem a metaforákban, rímekben, jelzős szerkezetekben
keresendő, hanem a mindannyiunkban megtalálható síkváltás és a sí
kok közötti vibrálás mozzanatában”, hogy tehát valamely vers vagy
versrészlet hatása tulajdonképpen attól függ, hogy a „tudatot hány
síkváltásra, hány síkok közötti átvillanásra, milyen intenzív és gazdag
»vibrálásra« készteti”.10 Úgy gondolom, ez a föltevés Tandori Dezső
„logikai” vagy „grammatikai trópusai” 11 esetében is megfontolandó.
Érvényességét a Kiegészítések két olyan versének példáján szeret
ném bizonyítani, amely nem maradt ki ugyan a Talált tárgybó\, de a
„végső csiszolás” eredményeként egy verssé transzformálódott, mi
közben a két régi címet új váltotta föl. Az egyik a Találkozás („Ott
leszek, hol nélkül. / Te is mikor nélkül.”), a másik pedig az A.-nak
(„Majdnem szemközt / kettőnk közül”). A két vers összevonásával és
némi módosítással a kötetből ismert Egy találkozás megbeszélése jött
létre: „Ott leszek / hol nélkül, / te is, / mikor nélkül. // Kettőnk közül /
majdnem szemközt ülök le.” Ebben a változatban a tudat síkváltásait
több mozzanat fokozza. Míg a korábbi Találkozás esetében a cím erős,
de egyszerű ellentétben állt a helyet és időt megvonó, tehát a találkozás
lehetetlenségét sugalló verssel, addig az új címben feltűnő megbeszélés
a találkozás lehetőségét sejteti, s így a versbe foglalt információ jóval
nagyobb nyomatékkai érvényesülhet. A z Á.-nak cím viszonylatában a
különbség még nyilvánvalóbb. Minthogy Á.-ról az olvasó semmit sem
tud, tudatában a cím nem korrespondálhat a verssel, arról nem is szól
va, hogy a „Majdnem szemközt / kettőnk közül” jószerével csak irányt
jelöl, azt azonban nem, hogy a „kettőnk közül”-nek mi a holdudvara. A
végső változat persze úgyszintén talányos, de mert a lírai szubjektumot
cselekvés közben láttatja („majdnem szemközt ülök le”), a helytől és
időtől megfosztott találkozást páratlan erővel lendíti ki a semmi felé,
ha a semmit egyáltalán el tudnánk képzelni.
Az ún. sakkversek úgyszintén a tudatbeli síkváltás mechanizmusát
működtetik. Ez akkor vált világossá számomra, amikor A gyalog lépé
sének jelölhetetlensége osztatlan mezőn-t a Hídban megpillantottam.

10József Attila komplex képei. Mérhető-e a vers „intenzitása"? In: A népdal
tól az abszurd drámáig. Budapest, Magvető Kiadó, 1969. 39., 40.
11 Ezeket a terminusokat Bata Imre használja. I. m. 209., 216.

Mivel a folyóirat műszaki szerkesztője minden egyes verset vonallal
választatott el egymástól, az „osztatlan mező”, az üres lap elmaradt, s
így a cím, a lefojtottság benyomását keltve, minden funkcióját elvesz
tette. Nyomozni kezdtem hát a recepcióban, hogy miként értelmezik ha értelmezik - mások ezeket a jelverseket, s hamarosan örömmel vet
tem tudomásul, hogy kihívásuk nyomán egész kis irodalom keletkezett
m ára.12
A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz kapcsán Tarján Tamás
kiemeli, hogy a verseimbe többszörös kezdésélmény koncentrálódik,
hiszen a „betlehemi istállóban történt születés, Krisztus világra jötte
a kereszténység eszmekörében és jórészt az azon túli világban is az
időszámítás fordulópontja”. Innen jut el aztán a feltevésig, hogy a ver
set alkotó Hc3 tulajdonképpen Krisztus inkamálódását jelzi: „A mű
bravúrja, hogy az a bizonyos kis jószág lovacska, kiscsikó is lehetne a
valóság síkján, lévén a sakk huszárja, »ló« a tábla síkján. Csakhogy a
nyitólépést e versben az egyedül lehetséges f ő b á b u teszi meg, vagy
is ha a címet és a »szöveget« valóban egymásra vonatkoztatjuk, analó
giásán értjük, a kis jószág maga Jézus!” Ilyenformán remény, bizako
dás, a folytatás biztos tudása járja át a müvet. A Táj két figurával című
második vers azonban, mely egy világos gyalog és egy sötét huszár
lépéseit rögzíti, arra vet fényt, hogy az előző vers „H-ja (=Megváltója)
nem a született krisztusi ember, Jézus, hanem csupán egy lehangolóan,
lomhán bekövetkezett átváltozás kreatúrája”, minek következtében itt
„megrendül, elveszni látszik a nyitányba, a kezdésbe, a megváltásba
vetett optimista hitünk” . A látványként „osztatlan mező”-t, üres lapot
kínáló harmadik vers pedig, véli Tarján, bizakodásunk további leépü
lését eredményezi, hiszen a „cím alatt tátongó üres oldal letörli, elsöpri
azt a reményt, semmissé teszi azt a játszmát, amely oly grandiózus
nyitánnyal örvendeztetett meg mindössze két lappal korábban. Tandori
hétmérfoldes költői léptekkel száguld végig a háromfelvonásos drá
mán: az emberi nem reményeinek történetén.”
Hites Sándor részben másként közelít ezekhez a versekhez. A sakk
játék szabályait szem előtt tartva pontosan értelmezi a Táj két figurával
gyalog- és huszárlépéseit, később azonban, elfogadva a Tarján Tamás
12A Holmi 1993. márciusi számában Tarján Tamás Matt három lépésben cím
mel értekezett a „sakk-trilógiá”-ról (372-386.), majd két évvel később Hites
Sándor és Domonkos Mátyás, illetve Tarján Tamás szólt hozzá másodszor is
a sakkversek kérdéséhez (Sakktábla és kísértés. Holmi, 1995. 5. 727-732.).
Mivel a lábjegyzetek számát nem akarom szaporítani, jelzem, hogy a továb
biakban ebből a két közleményből idézek.

sugallta „szakrális keret”-et, illetve azt a föltevést, hogy mondandója
tekintetében a három vers egymást folytató, kiegészítő trilógiát alkot,
a középső versre Jézus megkísérlésének evangéliumi történetét vetíti,
az „osztatlan mező” látványát kínáló harmadikról pedig úgy véli, hogy
a Jelenések könyvének „apokaliptikus idejét, a helyek, szerepek, viszo
nyok koordinálhatatlanságát” idézi fel.
A két elemzés részleteire, sajnos, nem térhetek ki, de talán enélkiil
is bizonyíthatom, hogy ezek a versek korántsem az „emberi nem re
ményeinek történetén” száguldanak végig. A betlehemi istállóból egy
kis jó szá g kinéz cím, tekintettel arra, hogy csakugyan az európai ember
egyik számottevő művelődéstörténeti toposzára irányítja a figyelmet,
azonnal működtetni kezdi a tudat síkváltó mechanizmusát. Maga a
vers, a Hc3 azonban egy másik jelrendszer, a sakkjátszmák rögzíté
sének jelrendszere révén „valósul meg”, s ez, amellett, hogy tudatunk
síkváltásainak számát tovább növeli, egyúttal kizárja a cím és a vers
elemeinek azonosíthatóságát. Annál inkább, mert a kinéz ige jelentése
sem azonos a címben és a versben. A kis jószág egyértelműen egy zárt,
belső helyről, az istállóból néz kifelé, a huszár esetében viszont más
ként áll a dolog. Ahhoz, hogy kis jószágként ő is kinézzen, nem volna
szüksége a c3-as mezőre, hiszen tiszt lévén magasabb a gyalogoknál,
s így a puszta kinézést a b l-es alapállás is lehetővé teszi számára. A
huszár azonban a gyalogok sorfalát átugorva a c3-as mezőt foglalja
el, az igének azt a másik jelentését emelve ki, amelyet az Értelmező
Szótár így határoz meg: „Rövid időre kimegy vhova, és ott körülnéz, v.
megnéz valamit.” Körülnéz odakinn a tábla mezején, tehetném hozzá,
hogy közelebbről felmérje a helyzetet, s adott pillanatban beleavatkoz
zon a küzdelembe.
Van aztán még egy mozzanat, amely az azonosíthatóságot kizárja.
Tarján Tamás biztosra veszi, hogy a Hc3 - akár Jézus születése - nyi
tólépés, holott ez teljességgel bizonyíthatatlan. A vers terének beszű
külését elkerülendő Tandori Dezső nem informál bennünket a »játsz
ma” állásáról, sőt a sakknyelvben megszokott, a leírt lépések mellett
rendszerint ott álló sorszámot is mellőzi. így aztán a huszár helyzete
teljesen nyitott, s mert nyitott, arra is gondolhatunk akár, hogy a ki
rályszárnyon már javában folyik a küzdelem, és huszárunk kinézésére
csak a negyedik-ötödik lépésben került sor, mert hiszen a vezérszámyi
gyalogok ekkor még mindig a helyükön állnak. Az efféle találgatások
természetesen úgyszintén a tudat síkváltásainak számát szaporítják.
Végső fokon a vers hatásfokát tehát az biztosítja, hogy a betlehemi kis
jószág szüntelenül huszárrá próbál válni, a huszár viszont betlehemi kis

jószággá, a metamorfózis azonban egyiküknek sem sikerülhet. Ennek
ellenére létrehoznak egy feszültségteli teret, amely léthelyzetünket
érintő történetek elmondására nemigen kínál lehetőséget, de a megte
remtett feszültség folytán mégis tartósan emlékezetünkben marad.
Ha ellenérveim netán nem volnának meggyőzőek, segítségül hívom
magát a költőt is. A már érintett, címében úgyszintén közismert mű
velődéstörténeti helyet feltüntető A damaszkuszi útról Tandori Dezső
negyed évszázaddal ezelőtt egyebek közt a következőket mondta:
,/í damaszkuszi út címe nem a helyszín felől igazít el. Semmi közünk
a helyszínhez, sem a Saulus-Paulus kérdéshez. Azaz: minden felhasz
nált kultúrhistóriai »tényhez« vagy tényhez (eszméhez, lehetőséghez,
viszonylatrendszerhez) annyiban van köze egy-egy versemnek, amenynyiben a versszerkezet megvalósulását a felhasznált képzetkör vala
mely eleme segíti; öblösíti, szűkíti, differenciálja azt a teret, amelyet a
vers m egteremt.” 13
A sakkversek tehát azok közül a Tandori-versek közül valók, me
lyekben a költő, mint irodalmáraink rég megállapították, a „viszonyok
csupasz jelzéséig” 14 jutott el, amikor is az „elemi relációk önálló teret
nyernek, és a csend, az elhagyás, a hiátus különös értelemmel telhet
meg”.15 Épp ezért ha elvonatkoztatjuk őket kontextusuktól, nem mást
teszünk, mint ama labdát próbáljuk visszagurítani oda, ahol pedig labda,
a Töredék Kert című ciklusának némely versét kivéve, sohasem volt.
(2003)

13 Mi mondható róla, mondható róla (!.). I. m. 78.
14 Doboss Gyula: Hérakleitosz Budán. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1988.43.
15 Fogarassy Miklós, i. m. 38.

AZ EZREDVÉG RETTENTŐ RAGYOGÁSA
A hatvanéves Jung Károly költészetéről

Vannak időszakok, amikor világunk valamely térségén, látszólag
váratlanul, zsákutcát ígérő jelenségek kezdenek halmozódni. A látó
kevesek ilyenkor rendszerint fölemelik szavukat a várható teljes le
pusztulás ellenében, igyekezetük azonban hasztalan, hiszen a felszaba
dult negatív energiákat szóval már semmiképpen sem lehet kordában
tartani. A gyalázat folyton-folyvást nő, mígnem elszabadul a merőben
irracionális rombolás, képzeletet felülmúló alakzatokkal gyarapítva a
történelmi téboly panoptikumát. Az utóbbi tizenöt év, még ha a tör
ténések gyökere sokkal mélyebbre nyúlik is, épp egy ilyen örvénybe
vetett bennünket, miután a gazimestani angyal földre szállt.
A téboly adottságai között, annak ellenére, hogy az irodalmi referencialitás enyhén szólva nincs divatban manapság, a költő kénytelen
elfogadni a mindennapok kihívásait, hisz különben sem az alkotómun
ka, sem az élet mélyebb értelmének reményét nem tudná fenntartani.
Két utóbbi verseskönyve (Barbaricvm, 1991; Mogorva Héphaisztosz,
2002) tanúságaként Jung Károly is ezt cselekedte, emlékezetes szö
vegekkel jelölve meg azt az utat, amelyet a hetvenes évek közepétől,
második felétől csaknem napjainkig be kellett járnia.
A Barbaricvm lírai szubjektuma meglepő módon még a föltétien
bizakodás hangján is szólni tud. Az Óda és áhítatban, a gyatra XX.
századtól elfordulva, az örök májust ünnepli, a Kezdetet, a Folytatást,
a Mindent, amikor is a „létmélyi áhítat”-tól, az „elmozdíthatatlan ma
és holnap” hitétől vezérelt ember szemében ragaszkodás fénylik: „A
ragaszkodás: hogy tíz körömmel itt megkapaszkodik: / E földben, e
hazában, e májusi ragyogás tüzében.” A klasszikus ódái szárnyalásról
azonban gyorsan le kell majd mondania, mert a horizonton, mint a kö
tet címadó szonettje is jelzi, barbár hadak árnyai tűnnek föl.
A lírai én ebben a versben egy kőbaltától indul, s egészen szemlé
lődése pillanatáig halad előre, csaknem az idők teljességét fogva át.
A versbeli tárgyak, akár József Attila Elégiájának vaslábosa, melyben
sárga fű virít, nemcsak az örökös változás közönyét sugallják, hanem

az eszmélkedő ember magányosságát is. Itt minden mozdulatlanságra
és feledésre van ítélve, de a limesen túl, ahol égig érnek a jajok, a
„barbár áll lesben”. A gazdátlan pannóniai cserépedény és a limes fel
idézése okán arra is gondolhatnánk akár, hogy a költő kizárólag római
kori lármára, tán szarmaták dúlására figyel, ez azonban látszat csupán,
hiszen az egyetemes emberi idő áramában az ókori mellett a legújabb
kori barbárság réme is megképlik előttünk. S ami úgyszintén fontos, a
szonettben szó esik a lókamilláról is, erről a csodás virágról, amely már
csak „bent az emlékezetben” nő.
A vers tehát a külső fenyegetettség ellensúlyozása céljából a belső
perspektívát nyitja meg, az emlékező lélek világát, ahova a lírai én viszszahúzódni kénytelen, miként ezt a Barbár csillagok első négysorosa
is meggyőzően bizonyítja: „Minden alkalommal eggyel kevesebb az
út. / Egyre rövidül már a meglévő csapás. / Haszonelvűvé vált maga a
táj is. / Akár a szó. Már csak befelé lombosodik.”
A szó befelé lombosodása természetesen versben és nyelvben bujdosást eredményez, s mint ilyen, más költők műveivel való intenzív
kapcsolattartást feltételez. így aztán érthető, hogy a Barbaricvm vi
szonylag sok versét Berzsenyitől, Petőfitől, Füst Milántól, József
Attilától, Weöres Sándortól, Szilágyi Domokostól és másoktól szárma
zó mottó vezeti be. (Csak mellékesen jegyzem meg, hogy Jung Károly
nem mindig ügyel a pontos idézés követelményére. A kötet élén álló
két József Attila-mottó egyike az Oda ötödik részének zárójeles stró
fája, amely a „ver a szivem” sorral zárul, a mottóban azonban a név
elő - nem tudni, miért - elmarad.) Máskor Sinkó-parafrázist használ
mottóként, illetve - mint a Messa da requiem esetében - kiemelten
közli, hogy Radnóti és Füst Milán témáira írt változatok következnek.
Megint máskor - magában a versben - a Berzsenyi-féle szárnyas idő
képzetét csalogatja elő („Miként a suhanó angyal, szárnyal az idő.”),
A vén cigány nyomába lépve kérdést tesz föl szabadon („S megrendül-e
majd újra a velő / Agyunkban, s forog-e keserű levében / E kor”?), vagy
éppen Domonkos István „itt felejtett szócserepei”-re, a „honi hiábava
lóság hasztalan hulladékai”-ra asszociál.
Túlzás nélkül állítható hát, hogy a Barbaricvm versvilága a szövegköziségnek olyan hálóját teremti meg, amely, befogadói olvasmányem
lékektől is erősödve utóbb, hathatósan segíti a lírai ént abban, hogy a
külvilági fenyegetések ellenében a megszólalás lehetőségét fenntartsa.
S erre a segítségre annál inkább szüksége van, mert létünk globális lát
ványa, melyet egyebek között a Vis inertiae című szonettben rajzol meg,
erőteljesen megkérdőjelezi a költői beszéd értelmét: „Vonuljatok csak,

vonuljatok, hadfiak! / Kardomat, vértemet én már nem lelem. / Minden
szó mögött tátong a kárhozat: / Nyomunkban a ringyó: a történelem.”
Ebben a metszett, szigorú strófában tulajdonképp nincs semmi új.
A hadfiakat a költők nagy része mindig is megvetette, s fegyverét, ha
csak lehetett, mindegyikük elhajította. Több mint kétezer-ötszáz évvel
ezelőtt Arkhilokhosz már „tört szívvel” vágta bozótba pajzsát, ám a
vad csatazaj szolgájaként ő még másikra, szebbre, újra vágyott. Jóval
később az epodusok Horatiusa, aki Kerényi Károly szerint „kettéhasadottnak és zömében végképp megromlottnak” látta a kozmoszt, szintén
elhajította jelképes pajzsát, mert esze ágába se jutott hősi halált halni
Rómáért. Minthogy a Vis inertiae lírai szubjektuma akarva-akaratlanul
ezt a klasszikus vándormotívumot újítja és használja föl, a vers ideje
hirtelen kitágul, s erőteljesen a nyomunkban caplató ringyóra, a törté
nelemre tereli a figyelmet.
Miért olyan a történelem, amilyen? - merül föl bennünk a kérdés,
amely ezredévek óta foglalkoztatja az embert. Válaszkeresőben a bib
liai almaevés történetére éppúgy gondolhatunk, mint Hamvas Béla föl
tevésére, amely szerint az archaikus kor embere az i. e. VI. században a
korrumpálódás útjára lépett, hogy aztán később - máig hatóan - pszeudoegzisztens létezésének mind abszurdabb jelenségeit mutassa föl.
Gondolhatunk persze Tibullusra is, aki bő kétezer évvel ezelőtt, jófajta
falernusit iszogatva Róma környéki birtokán, egyszer csak a következő
sorokat vetette papírra talán legszebb békeelégiájában: „Jaj, ki ková
csolt kardot először, mordat-ijesztőt? / Ó, be könyörtelen és vad szive,
vas szive volt! / Akkor gyúlt ki a harc, tört gyilkos erőszak a földre, /
akkor lelt rövidebb útra a durva halál.” De ugyanígy gondolhatunk
Rousseau-ra is. Szerinte ti. a történelmi bűnök, háborúk, gyilkosságok
és más borzalmak okát abban az első emberben kell keresnünk, aki
bekerített „egy bizonyos területet, s azt merte állítani, ez az enyém” .
Bármire gondoljunk is azonban, azt a tényt semmiképpen sem raciona
lizálhatjuk, hogy az építő akaratot ezredévek óta pusztító szándékok és
tettek kísérik a földön - mitikus ringyóvá alacsonyítva a történelmet.
A Barbaricvm költője természetesen nem állapodik meg a globális
látványnál, hanem a mindig serény ringyó időszerű készülődését és
cselekedeteit is szóvá teszi. „A Vaskapu torkából, délkelet felől, /
Süvölt a jeges bizánci szél felénk” - írja le A kérdésben a külön vers
ként is megálló két sort, amely frappánsan érzékelteti helyzetét/helyze
tünket. E jelképes szél jegyében „aszott gazok sereglenek” a tájra, va
lahol kivégzőosztagok készülnek munkájuk elvégzésére, s miközben
„súlyos vaskolosszusok” vonulgatnak le-föl, nyomukban a „szülőföld

hullája” hörög. A „porlepte, szikes, kiégett” hazáé, ahol nem csupán az
ég és a föld, hanem a „nappal és az éjszaka is egybeér” immár. Ezek és
a hozzájuk hasonló képek - melyek ma már részben megvalósult jö 
vendölésként hatnak, hiszen a Barbaricvm megjelenése után tombolni
kezdett gyalázatot is sejtetik - egybemossák az idő dimenzióit, s így
létünk értelmetlenségét sugallják.
Ezt az élményt a lírai én több változatban dokumentálja. A Kései
bűnbánatban szemlélődő, fohászkodó áhítata így szólaltatja meg:
„Uram, elhagytuk a múltunkat sokan, / Az acsarkodó jelen be nem fo
gadott. / Ez a jelen meg sem fogalmazható, / S a jövő, mely a miénk, s
utódainké, / Immáron végleg megfogalmazhatatlan.” Ha viszont „pró
fétáié” kedvében a végítélet angyalainak, a víz- és tűzözönnek eljöve
telét hirdeti meg, mint a Hová lehet a költő Kelet-Európában? című
versben is, háborgó indulata így veti föl a megszakadt idő, a „köztes
vergődés” kérdését: „S van, aki már nem várta meg. De majd bele
remeg / Ez az elbüdösödött Ázsia! A félelem verejtékszaga / Meg az
iszonyaté facsar könnyet szemünkbe, zokog / Magában sok apró tra
gédia; sehová vivő lépcsőfokok. / Az abortált múlt, az elvetélt jelen
lesz maga / A temető: kikapart méhű jövő; kannibál műremek.” S Jung
Károly ezt az állapotot és távlatot véletlenül sem valamiféle időleges
közérzetből eredezteti. Szorongása masszív óráiban kénytelen leírni,
hogy mindaz, amit tapasztalunk, egyáltalán nem átmeneti jellegű, kö
vetkezésképp tévedés lenne a később történendőkben hinnünk, hiszen
lényegében „nem következik már az égvilágon semmi”.
Azonnal fölmerül természetesen a kérdés, hogy ha csakugyan így
van, ha csakugyan nem következik már semmi, mit kezdhet maradék
életével a lírai én? Lehet-e élni egyáltalán az elmúlásba taszítottság
tudatában? A Gyertyák lobognak Kelet-Európában című hosszú vers
tanúságaként lehet, még ha ez a lehetőség módfelett nyomorúságos is:
„megtanultam vanni, lenni; megtanultam / ellenni, meglenni; lennitlenül, vanatlanul, / lennetlenül. De: ohne habén, ohne sein, / s főleg ohne
leben, meg: ohne lieben. / Leginkább: jelen lenni jelenlétlenül.” A lét
igével való keserű játék, még inkább a sorokba beépülő német nyelvű
kifejezések nemcsak azt érzékeltetik, hogy a lírai én méltánytalanul
alacsony szintre szorult, hanem egyúttal azt is, hogy lassanként elfogy
nak körülötte a szavak, s olyan helyzet áll elő, amelyben - mint egy
másik verse üzeni - az utak mellett már a „hodu utu is járhatatlan” .
A mitikus ringyó Jung Károly tudatában oly mértékben megboly
gatja költészet és valóság egyébként mindig is labilis egyensúlyát,
hogy a külvilági események megnevezésénél nagyobb hatásfokú esz

közök után kell néznie. Esetenként épp ezért az iróniához fordul segít
ségért, s miközben meghökkentő nyelvi fordulatokkal járja körül, egy
idejűleg semlegesíti is a félelmet indukáló látványt vagy tapasztalatot.
Az irónia azonban számos esetben elégtelennek bizonyul. Ilyenkor,
szélső határokig merészkedve, önmaga ellen fordul, és meghasonlása méretének érzékeltetése céljából alulstilizálja a versbeszédet. „Itt
kellett rájönnöm megkésve: hiába írok / Cizellált szonetteket sorban;
faszozás mind. // Vagy pontosan szólva: merő idült impotencia” - írja a
Karácsony előtt, idegenben című versben. Az úgyszintén „idegenben”,
Budapesten keletkezett Kinrimek a Hősök terén című költeményben
pedig Kelet-Közép-Európa ragyogónak nemigen mondható esélyeit
latolgatja éppen, amikor is váratlanul ismét önmaga ellen fordul: „S
körmölöm a térdemen e sorokat, / Micsoda idétlen, frusztrált barom!”
Az indulat mindkét esetben magát a lírai szubjektumot veszi célba,
de csak látszólag, hiszen célpontként közvetve itt is a mitikus ringyó
ordináré körvonalai rajzolódnak ki a háttérben.
ABarbaricvm tehát végső fokon olyan költőnek mutatja Jung Károlyt,
aki a hagyományra, mindenekelőtt a klasszikus modern és késő modern
lírai hagyományra próbál támaszkodni, azt szeretné a maga módján to
vább építeni, a történelmi események azonban nap nap után arról győ
zik meg, hogy a hagyomány tulajdonképp folytathatatlan. Ez a súlyos
kollízió érthető módon elhallgatást előlegez. Jung Károlynál azonban
a csönd időszaka mégsem következett el, ellenkezőleg, sikerült annyi
energiát összegyűjtenie, hogy megírhatta a Mogorva Héphaisztosz ver
seit, amelyek szervesen egészítik ki a Barbaricvm világát.
Már maga a köteteim rejtélyes kissé. Nem egészen világos, hogy
Héphaisztosz, mint a mitológia csúf és sánta istene, fegyverkovácsa
lép-e itt elénk, vagy esetleg mint az Iliász „nagyhírű Bicegő”-je, aki
pazar tehetségével, mintegy az életet ünnepelve, „sok-sok gyönyörű
képet” kalapál Akhilleusz pajzsára, miközben Trója falai alatt válto
zatlan hévvel folyik az ádáz öldöklés. Akárhogy van is, Jung Károly
Héphaisztosza megmásíthatatlanul mogorva, mert egy „másik lét”-ből
szemlélődve „rég tudja: nincs remény”. Ha nem kellene tartania Zeusz
haragjától, nyilván sutba is dobná szerszámait. Egzisztenciális határhelyzetbe került tehát, s ennek jelzetei a kötet csaknem minden ver
sében föllelhetők. Nem úgy azonban, mint várhatnánk netán. A versek
ugyanis, ahelyett, hogy a görög isten mogorvaságát leginkább gerjesztő
ovčarai tömegsírról, Szarajevó éveken át tartó nyomorgatásáról vagy
a srebrenicai tömegmészárlásról beszélnének, elkerülik a véres hely
színeket, s az események értelmi és érzelmi következményeit, hátterét

adják meg ellentétezőn. A Vidéki feljegyzések pl. a Jung Károly által
annyira kedvelt albícia virágzásától indul, majd néhány erotikus kép
után a csönd klasszikusan szép pillanatáig jut el: „Csordogál a gyan
ta a fenyőfa sebein, / Reggelre fehérré fagynak könnyei.” Ezt a tiszta,
csaknem anyagiasult csöndet azonban a következő két sor információja
felrobbantja: „Lopakodik fegyveres kezével a háború, / Áradatként gör
geti szennyét a téboly.” Hasonló szervezőelv működik az Átázott fo tog
ráfiában is, ahol két árva, magára hagyott tücsök beszélget egymással
az „őszbe szenderülő veranda előtt”, de a régi, békés idillek hangulatát
idéző sorokba csakhamar beleront, pontosabban beleugat „egy helikop
ter rotorja”. Az efféle megoldások jóval hatásosabban, plasztikusabban,
ha úgy tetszik: cizelláltabban érzékeltetik ezredvégi nyomorúságunkat,
mint a költői átkozódás lehetséges gesztusai. E két vers épp ezért azt a
benyomást kelti, mintha Jung Károly költészetében - a pokol ronda
bugyrainak legalján - egyfajta klasszicizálódás kezdődött volna el.
A Mogorva Héphaisztosz verseiben érdekes módon változáson
megy át a jungi transzcendencia is. A Barbaricvm idején Isten még
olyan legfőbb hatalom volt a lírai szubjektum számára, akihez érthe
tő igéért, járható útért és szabadulásért lehetett fohászkodni. Az újabb
kötet, bár nyitó verse, a Szent levél a kilátásba helyezett isteni bünte
tés emelkedett szólamait sorakoztatja föl, lényegében már egy másik
Istent állít előtérbe. Ez az Isten már éppannyira magára hagyatott, akár
az ember: „meztelen talpa” kés élébe lép, könnyeket hullat értünk, il
letve elesettségében rázokog a „menekülő nyájra” . Az, hogy Isten az
emberi kiszolgáltatottság szintjére szállt alá, épp az emberi kiszolgál
tatottságot teszi határtalanná. Ebben, másodszor is ki kell mondanom,
természetesen nincs semmi új. Gondoljunk csak arra, hogy Isten, igaz,
büntető szándékkal, de már Mózes első könyvé ben bánkódó szívvel
nézett szét a teremtésen. Vagy gondoljunk Vörösmarty Istenére, aki
„Elborzadott a zordon mű felett / És bánatában ősz lett és öreg.” Jól
ismert művelődéstörténeti és irodalmi toposszal állunk tehát szemben,
amely azonban a végső kérdéseket is felvető Jung-versek kontextusá
ban mégis az eredetiség intenzitásával hat.
A most már Istentől is megsiratott „kis haza” természetszerűleg az
erózió újabb szimptómáit mutatja ezekben a versekben. A költők egy
részét hazájuk a „fagyba, a télbe” köpte ki, asszonyokra és szeretőkre
„maradtak a házak”, a könyvtár, a kéziratok. Az „itt maradt maradék”
nem tudja, hová legyen, ha viszont „nem marad” - „félbeszakad a haza
álma” . Érthető hát, hogy a lírai én egy helyütt azt panaszolja föl, hogy
a hazát sorra magára hagyják szökő hívei, mint ahogy érthető az is,

hogy másutt megvallja, itt már nem leli önmagát, megint másutt pedig
az ittmaradhatóság és az ittmaradhatatlanság, az eltávozhatóság és az
eltávozhatatlcmság „szószömyetegeit” vonultatja föl, jelezni kívánva,
hogy végső soron sem hazajönni, sem eltávozni, sem itt maradni nem
érdemes. Nem, mert „A semmire / Nem lehet ráhangolódni, e rettentő /
Ragyogásra az ezredvég karmaiban” .
A ráhangolódás tekintetében alkut nem ismerő lírai én olyan di
lemmákat is fölvet a kötetben, amelyek - ha nem „őrült eperfák” áll
nának őrt fölötte - talán sohasem foglalkoztatták volna közelebbről.
Eltűnődik azon, hogy mivel nem vállalta a „nemzetmentő, hazaffyas
költő” szerepét, valahogy kimaradt az irodalomból. Megvallja, letett
már arról, hogy bármit is tehet, és „nevetni való önteltség”-nek találja
a valamit elmondani intencióját, hisz rendszerint olyasmiről van szó,
amit „elmondani tulajdonképpen úgysem lehet”. Mindemellett azt a
régi kérdést is fölveti, hogy van-e a költészetnek hatalma, majd nyom
ban válaszol is rá, megállapítva, hogy ezt ifjúkorában sem tudta, s
nemtudása mára végérvényes és reménytelen nemtudássá vált.
A semmi elviselhetetlen ezredvégi ragyogása tehát a teljes viszonyla
gosság felé taszítja a Mogorva Héphaisztosz verseit, amit a lírai én rend
kívül nehezen visel el, annál inkább, mert hiába kémleli az eget: „Nem
szállnak Ibükosz darvai” - nincs, aki leleplezze a gaztettek elkövetőit.
Ennek ellenére számára mégis megadatott a szerencse: viszonylag ké
sőn rátalált a szerelem menedékére, amely a semmi ellenében a minden
ígéretével teljes. A kötet Fehér liliomszál című záróciklusának több ver
se beszéli ki a váratlan nagy élményt, amelynek igézetében elhangzik az
is, hogy „A világ kiégett / Hirosimái táj. Általunk benépesül.”
Otromba dolog lenne kétségbe vonni ezt a lelkesült bizakodást,
szkepszisemet azonban mégsem rejthetem véka alá. Mert amennyire
igaz, hogy az ember magánéletében sorsdöntő fordulatot hozhat a sze
relem, legalább annyira igaz az is, hogy a versszervező szubjektum
nem maradhat meg tartósan a szerelem bűvkörében. A mindennapok,
ha tetszik, ha nem, ismételten megnyitják előtte az ember létbe vetettségének perspektíváját, rázúdítják a semmi rettentő ragyogását, s
kezdődik minden elölről.
H ajói sejtem, a költő Jung Károly további útját is ez a dichotómia
fogja meghatározni.
(2004)
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Néhány elöljáró megjegyzés
A bombázás kezdetén eszem ágába se jutott, hogy naplót kéne ír
nom. Néhány nap után azonban annyira sűrű lett körülöttünk a levegő,
hogy kínomban tollat ragadtam, s kusza mondatokat, félm ondatokat
vetettem papírra. Ezeket most kiegészítettem. A péterváradi és a kamenicai híd lerombolása után már rendszeresen jegyzeteltem a riadók
szünetében.
A kézirat előkészítése során csak azokon a helyeken hagytam el
részleteket, ahol indulataim túlcsapnak a tolerálható határokon. Ez
azonban a lényegen mit sem változtat.

1999. március 24.
Reggel ragyogó napsütésben vizsgáztatni indulok a karra. Mély
undorral rovogatom a megszokott utat, hisz tegnap a szerb parlament
gyülölködőn, páratlanul ostobán és primitíven „hadat üzent” a nyugati
világnak.
A piac mellett egy pofa jó hangosan mondja társának: „Šta je to Kosovo? Ko jebe Kosovo?”
Egyetlen vizsgázóm visszalépett, úgyhogy gyorsan indulhattam
haza. Elköszönőben csak annyit mondtam V.-nek, hogy sietek, mert
órákon belül elkezdődhet a bombázás.
Este nyolckor négy egymást követő, hatalmas robbanás rázta meg
az ablakokat. R és A. fölugrottak, s azon tanakodtak riadtan, hogy
ugyan mit szarakodik már megint a katonaság. - Elkezdődött - mond
tam nyugalmat erőltetve magamra, s kimentem a teraszra, hogy az utca
hangulatát figyeljem. Elég nagy csoport verődött össze, főleg fiatalok,
s a helyzethez nem éppen illőn nagy nevetések hatoltak föl hozzám.
Valaki hangosan bizonygatta, hogy látta a második cirkálórakétát,
amint elhúzott fölöttünk.

Március 25.
Az első riadalom után egész délelőtt Freiburgot keresem, hogy
megnyugtassam Cs.-t, nem esett bántódásunk, igyekszünk tartani ma
gunkat. Végül Ilia Mihálynéval sikerül kapcsolatot létesítenem, aki
nagyon szívesen vállalja a telefonálást. Délután már Cs.-vel is halljuk
egymást. Nem annyira a bombáktól félek, bizonygatom neki, hanem a
csőcselék garázdálkodásától. Ezzel ő is egyetért.
Az emberek azonban egyelőre gyönyörűek. Előzékenyebbek, mint
egyébként, s lépten-nyomon beszélgetések alakulnak ki olyanok között
is, akik csak látásból ismerik egymást. A boltban magam is valósággal
rátukmáltam egy asszonyra az utolsó üveg Rosa ásványvizet, mert épp
olyant keresett.
Március 26.
Benn jártam a karon. G. meséli, hogy a pénztárban M. ízetlenül
kioktatta: „Vi se javljate samo za novac. Ja vas sve volim, ali zašto ne
protestvujete protiv bombardovanja? Vi kao da se radujete bombardovanju.” Higgadtságát megőrizve G. erre így válaszolt: „Ja sam ovaj
novac pošteno zaradio, a politika me ne interesuje.”
A karon B. és G. arról számol be, hogy az albán pékek, cukrászok és
burekosok kirakatait városszerte vandálul betörték. A szomszédunkban
ugyanez történt. Valaki azonban cédulát ragasztott a pékség ajtajára, s
arra kérte az elvadult fickókat, hogy ne bántsák a „szomszéd”-ot, ke
nyeret süt számunkra. A kérlelésnek azonban nem volt, nem is lehetett
foganatja, hisz a pék akkor már messze járt.
Március 27.
Vettem egy csokor nárciszt a lányok születésnapjára. Legalább ez a
kis virág emlékeztessen a békére.
Március 30.
Fél ötkor nagy robbanások.
Március 31.
Délelőtt váratlanul beállít B. I. Sinkó készülő verseskönyvének ál
tala írt recenziójával, amelyet a rendkívüli helyzetre való tekintettel
azonnal aláírok. Őszintén csodálom, hogy még most is áthatja a tevé
kenység láza.
Egész délután robbanások.

Április 1.
Hajnali ötkor lebombázták a régi hidat. A becsapódást láttam a te
raszról.
Április 3.
A NATO ma hajnalban cirkálórakétákkal a két belgrádi belügymi
nisztériumot támadta. Este nyolc után az új hidat is lebombázták. A
becsapódást ezúttal is láttam. Mint halljuk, néhány személygépkocsi
volt épp átkelőben.
Április 4.
Egy vadidegen alak megállít az utcán, s jóakaratúan közli, hogy a
sarki kioszkba cigaretta érkezett. A telefon-összeköttetés Szerémséggel,
de alighanem Európával is megszakadt.
Lenn a ház előtt két gyerek játszik. Műanyag revolverrel, kattogó
géppisztollyal. Mennyire reménytelen is az ember!
Április 5.
Éjjel rettenetes bombázás, odalenn. A NATO már pontosan tudja,
hogy célt tévesztett, de esze ágába se jut, hogy ezt belássa. Persze a
másik félnek sem. S ezért kell tovább rettegni és borzadva gondolni
mindarra, ami a fegyverek elhallgatása után vár ránk.
Április 6.
Mára virradólag még keményebb bombázás. Minket este tíz után
ért masszív támadás. Négy erős detonáció. Az ablakból néztem a be
csapódásokat. Első benyomásom az, hogy a Naftagas és a vasúti híd
került sorra. Most még nem tudni, mennyire sérült meg a híd. A gom
bosi vasúti híd állítólag lerogyott.
A tanszéken B. J. meséli, hogy a kamenicai hidat épp szokásos esti
sétája közben találta telibe a rakéta. Alig néhány száz méterre volt a
robbanástól. A vele tartó R. azonnal a járdára vetette magát, neki vi
szont a szó szoros értelmében földbe gyökerezett a lába.
B. F. gyalog jött át a megsérült vasúti hídon. A fia ma magisztrál,
de már behívót kapott.
A NATO ma éjjelre minden eddiginél súlyosabb bombázást ígér.
A vadkan tűzszünetet ajánl a pravoszláv húsvét idejére. Mármint
hogy Kosovóban nem folytatják a tisztogató hadműveleteket.
Éjjel háromnegyed háromkor két újabb találat érte a Naftagast. Nagy
tűz a szemközti házak mögött, később sűrű, fekete füst. P. a támadás

Március 25.
Az első riadalom után egész délelőtt Freiburgot keresem, hogy
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rátukmáltam egy asszonyra az utolsó üveg Rosa ásványvizet, mert épp
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Március 26.
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kioktatta: „Vi se javljate samo za novac. Ja vas sve volim, ali zašto ne
protestvujete protiv bombardovanja? Vi kao da se radujete bombardovanju.” Higgadtságát megőrizve G. erre így válaszolt: „Ja sam ovaj
novac pošteno zaradio, a politika me ne interesuje.”
A karon B. és G. arról számol be, hogy az albán pékek, cukrászok és
burekosok kirakatait városszerte vandálul betörték. A szomszédunkban
ugyanez történt. Valaki azonban cédulát ragasztott a pékség ajtajára, s
arra kérte az elvadult fickókat, hogy ne bántsák a „szomszéd”-ot, ke
nyeret süt számunkra. A kérlelésnek azonban nem volt, nem is lehetett
foganatja, hisz a pék akkor már messze járt.
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kis virág emlékeztessen a békére.
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Március 31.
Délelőtt váratlanul beállít B. I. Sinkó készülő verseskönyvének ál
tala írt recenziójával, amelyet a rendkívüli helyzetre való tekintettel
azonnal aláírok. Őszintén csodálom, hogy még most is áthatja a tevé
kenység láza.
Egész délután robbanások.
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Hajnali ötkor lebombázták a régi hidat. A becsapódást láttam a te
raszról.
Április 3.
A NATO ma hajnalban cirkálórakétákkal a két belgrádi belügymi
nisztériumot támadta. Este nyolc után az új hidat is lebombázták. A
becsapódást ezúttal is láttam. Mint halljuk, néhány személygépkocsi
volt épp átkelőben.
Április 4.
Egy vadidegen alak megállít az utcán, s jóakaratúan közli, hogy a
sarki kioszkba cigaretta érkezett. A telefon-összeköttetés Szerémséggel,
de alighanem Európával is megszakadt.
Lenn a ház előtt két gyerek játszik. Műanyag revolverrel, kattogó
géppisztollyal. Mennyire reménytelen is az ember!
Április 5.
Éjjel rettenetes bombázás, odalenn. A NATO már pontosan tudja,
hogy célt tévesztett, de esze ágába se jut, hogy ezt belássa. Persze a
másik félnek sem. S ezért kell tovább rettegni és borzadva gondolni
mindarra, ami a fegyverek elhallgatása után vár ránk.
Április 6.
Mára virradólag még keményebb bombázás. Minket este tíz után
ért masszív támadás. Négy erős detonáció. Az ablakból néztem a be
csapódásokat. Első benyomásom az, hogy a Naftagas és a vasúti híd
került sorra. Most még nem tudni, mennyire sérült meg a híd. A gom
bosi vasúti híd állítólag lerogyott.
A tanszéken B. J. meséli, hogy a kamenicai hidat épp szokásos esti
sétája közben találta telibe a rakéta. Alig néhány száz méterre volt a
robbanástól. A vele tartó R. azonnal a járdára vetette magát, neki vi
szont a szó szoros értelmében földbe gyökerezett a lába.
B. F. gyalog jött át a megsérült vasúti hídon. A fia ma magisztrál,
de már behívót kapott.
A NATO ma éjjelre minden eddiginél súlyosabb bombázást ígér.
A vadkan tűzszünetet ajánl a pravoszláv húsvét idejére. Mármint
hogy Kosovóban nem folytatják a tisztogató hadműveleteket.
Éjjel háromnegyed háromkor két újabb találat érte a Naftagast. Nagy
tűz a szemközti házak mögött, később sűrű, fekete füst. P. a támadás

előtt heves légvédelmi tüzelést észlelt. Én félálomban a SZER-t hall
gattam, de a becsapódásokat már pontosan regisztráltam az ágyban.
Április 7.
Ma reggel újra kaptam Bestet. A trafikosnő, a szomszéd házban lakik,
a korlátozás ellenére szívesen adott volna tíz dobozzal. Megköszöntem,
jelezve, hogy nem kívánok kivétel lenni. Nem tudom, érti-e.
Tegnap úgy értesültem, s ez aligha pletyka, hogy az általános isko
lák tele vannak katonával, a rendőrség pedig a Putnikot „szállta meg”.
Épp az imént hallottam a Kossuth rádióban, hogy egy pofa, a ne
vét nem jegyeztem meg, azt indítványozza, Magyarország kérje a
NATO-tól, hogy védelmét terjessze ki a vajdasági magyarságra is, még
mielőtt a komolyabb atrocitások megkezdődnének ellenünk. Hiába,
Pest jószerével képtelen átélni, amit mi megszenvedünk. Minek ola
jat önteni a szerb nacionalizmus amúgy is magas lánggal égő tüzé
re? Minek? Ahelyett, hogy mértékadó helyről elhangzana végre, hogy
Magyarország mindennek ellenére barátságban kíván élni a szerb néppel.
Április 8.
Nyugtalan éjszaka. A szokásos esti riadó után éjfélfelé működni
kezd a légvédelem. Elnézem az égnek kúszó sorozatokat, a grandiózus
tűzijátékot, és közben hallom, amint a gépek elhúznak a város fölött.
Mintha most már alacsonyabban vonulnának. Szerencsére becsapódá
sok nincsenek.
Különös tapasztalat. Ma már nem csupán egyes magyar politikusok
éretlen nyilatkozatai vágnak kupán, hanem a Kossuth rádió egyik-má
sik műsora is. Ha a szokásos „túlerotizált” hirdetéseket hallom, csömör
vesz rajtam erőt. Már az odaátról sugárzott népzene is irritál. Vajon
miért nem tud a hivatalos Magyarország együttérezni velünk? Miért
jelenti ki Orbán Viktor, hogy Magyarország majd kvóta nélkül befo
gad bennünket? Magyarország örökös sorsa volna, hogy kompország
marad? Mennyire igaza van Kertész Imrének, amikor a Gályanapló bán
megállapítja: „Magyarország megszabadult a bolsevizmustól, de ön
magától nem.”
Orbán kijelentését, miszerint a „NATO oldalán nemcsak katonai
hatalom áll, hanem a történelmi és emberi igazság is”, K. J. keményen
bírálta.
Szíven ütött az aleksinaci tragédia, amelyről a NATO cinikusan
megállapította, hogy, sajnos, a tökéletes technika ellenére is hiba csúsz
hat a számításba. Kurva hatalmi logika!

Dermesztő, hogy a NATO csakugyan elvadult. Legutóbb egy-két
rakéta a nejlonpiacnál ért célba, civil épületeket rongálva meg. Hát
csakugyan eljön az idő, amikor mindnyájan ki leszünk szolgáltatva a
modem, mélyen istentelen világ kényének-kedvének? P. már legalább
ötször inszisztált azon, hogy menjünk le az óvóhelyre. Nem tudom
megtenni. Meggyőződésem, hogy senki sem menekülhet a sorsa elől.
Állandóan Cs.-re, Zs.-ékre gondolok. Mennyit kell szenvedniük értünk
abban a világban, ahonnan terhükkel minden este felszállnak a gyilkos
gépek.
A két fél propagandája az agyamat mossa!
B. Gy. hív föl. A Fórumban néhányan arra az álláspontra jutottak,
hogy a H íd márciusi-áprilisi számában A ma vázlatkönyvéből címmel
egy kis blokkot kellene összehozni arról, ki hogyan élte meg az eddi
gieket. Igent mondtam, de nem tudom, lesz-e erőm az írásos reagá
lásra. Amit szívemből írhatnék, az a hadiállapot körülményei között
egyszerűen elképzelhetetlen. Maximálisan óvom magamban a hűvös
tárgyilagosság igényét, de egy ilyen írásban az általam annyira megve
tett politika dimenzióiról egyszerűen nem hallgathatnék. Az elsiratott
péterváradi hídról írjak? Hisz csakugyan, kora gyerekkorom nagy él
ménye volt, amikor 1946-ban először láttam. De hogy tegyem, ha az
elmúlt tíz esztendőről ma semmiképpen sem szólhatok?!
Április 9.
Éjfél után a légvédelem kemény tüzelésére ébredek. P. mondja, hogy
ez a második hullám, mert fél tizenkettőkor már megtörtént ugyanez,
halk morajjal vonuló NATO-gépek ellen. Izgatottan az ablakhoz ugrok,
mert úgy tapasztalom, könnyebb a támadást elviselni, ha látom a be
csapódást, és lélekben fölkészülök a detonációra. Szerencsére ezúttal
nem ér támadás bennünket.
Sűrűn forgatom a Bibliát, amely pontos válaszokat ad a mai téboly
ra. S újra érzem, hogy Az út írásakor Sinkó Ervin gyönyörű pályán
mozgott. Felfedezte az evangéliumi „belső szobá”-t, amely nélkül
semmire sem mehetünk ebben az abszurd világban. Fegyvert fegyver
ellen? Csakis genny lehet a következmény.
Thürmer Gyula a Beli dvorban. Istenem! Pillanatnyilag mégis ő a
Jó tev ő n k ”.
Lenn a ház előtt várakozók T.-re, „cédulá”-t, honoráriumot hoz, ami
kor megjelenik két katonai rendőr, golyószóróval, pisztollyal fölszerel
kezve, és többször végigpásztáz a lakók névsorán. Megborzongok.

Április 10.
Az éjszaka csöndes volt. Belgrád környéki célpontokat és egy kosovói tévérelét bombáztak.
Már a könyökömön jön ki a „nép”. Az egyes ember most végképp
szemétdombon van. Szutykos médiaháború mindkét részről. De hát ez
valójában szükségszerű is, hiszen az erőszak nem ismer igazságot.
A Kossuth rádióban: Az orosz medve mézesmadzagja, méz nélkül.
Ez nagyon jó.
Mindkét fél győzni akar, s ez még rondább körülményeket fog te
remteni.
Tegnap óta a propagandamasinéria teljesen visszafogottan informál
a támadásokról. Akárha békében élnénk. Nagy lehet a baj!
Ez a háború mindannak gyökeres ellentéte, amiért éltem és írtam.
Úgy érzem magam, mintha nyakig szarban állnék. De úgy is kell ne
kem, ha illúzióimtól vén fejjel sem tudok szabadulni.
Délelőtti bevásárláson: riadó. Visszafordulok. Egy pasas: - Igen,
riadó van, de az orosz már feléjük fordította rakétáit. Itt a harmadik
világháború. - Ne adj’ isten! - felelem csöndben, kerülve a vitát.
A hentesnél a fölöttébb primitív kiszolgálónő heherészve odaszól
a főnöknek: - A boszorkány (Madeleine Albright) az orosz külügymi
niszterrel akar tárgyalni. - Lassan teljes az elhülyülés. Hát nem „sárkányfog-vetemény” az ember, mint hiszem régóta? És nem tud meg
változni. Ahol a gazdagság és az erő, ott az igazság? Egy nagy büdös
francot!
M agyar Szóért voltam lenn az imént. Végig az út mentén sárgálló
pitypangszőnyegek.
Mást se hallok, mint hogy milyen nagyszerű a szerb nemzeti dac.
De hát miért nem értik szerb testvéreink, hogy a dac kifelé, a tragédia
fokozódása felé mutat?
Egyre többször töprengek B. Gy. ajánlatán. Ki vagyok én, hogy
gennytől fuldokolva - közszerepeljek? Még ha mindent elmondhatnék
is, mint ahogy nem tehetem, akkor is szemérmetlennek tartanám ma a
szereplést. Se gyáva, se bátor, se ostoba, se okos nem vagyok, s többet
talán nem is tehetek, mint összebújok azokkal, akik számítgatás nélkül
érzik, hogy a remény perspektivikusan is elveszett.
Április 11.
A rossz idő, hál’ istennek, akadályozta a NATO tervezett akcióit.
Tegnap Göncz Árpád végre szépen szólt. Nemcsak arra hívta föl a
figyelmet, hogy egy rendszert nem lehet azonosítani egy néppel, ha

nem arra is, hogy egyként fáj az embernek, hogy Szerbiában fegyverek
dörögnek, az albánok pedig exodusra kényszerülnek. Ez a kettős fá j
dalom a releváns.
Sava Babié tegnap Göncz Árpádhoz fordult, hogy nyilatkozzon már
végre az agresszióról. S. B.-t azonban nem zavarja az, amit a rendszer
ártatlan albánok százezreivel tett és tesz. Nyilván ő is propagandának
véli, amit a Nyugat tényekkel támaszt alá.
Idegenkedek minden olyan embertől, aki az emberi tragédiát nem
zeti tragédiára szűkíti le. Vajon mikor fog a szerbek nagy többsége
ráeszmélni, hogy vétkes volt, amikor Vukovár, Dubrovnik, Szarajevó
kegyetlen bombázása idején dórén megmaradt a „szerb igazság” kö
rén belül? Egyébként is, milyen igazság az, amely magyarázatot ta
lál Srebrenicára vagy az ovčarai tömegsírra? Föl kellene már ébredni
végre a mítoszokból, hogy a szerb népben rejlő gyönyörű képességek
érvényesülhessenek.
Egy M agyar ózó-beli képen: Fuck USA. Horogkeresztek Újvidék
belvárosában, a M cDonald’s ablakain.
Mióta az eszemet tudom, abszurdnak látom a világot, s erről az ész
leletemről unalomig menően beszéltem is. De most, hogy az abszur
ditás csontig fájón ránk telepedett, mégis valami naiv hitetlenséggel
szemlélem mindazt, ami történik. Mintha nem tudnám elhinni még
sem, hogy az ember olyan, amilyen.
Sátáni erők sugárzásának terében éltünk az utóbbi tíz esztendőben,
növekvő sötétségben és megalázottságban, most azonban mégis min
den maradék erőmből azt kiáltanám, hogy a NATO-nak senki sem adta
kezébe a büntetés gyalázatos eszközeit. Ugyan mikor fog tudatosodni
itt ez a kettősség, amely „szkizofréniánkat” táplálja nap nap után?
Egyébként mindenütt egy másfajta, kétségbeejtő kettősség figyel
hető meg. A honi propaganda cinikusan azt állítja, hogy a humanitárius
katasztrófa kizárólag az agresszió következménye, a nyugati propa
ganda pedig váltig azt szajkózza, hogy csakis a bombázások ürügyén
végrehajtott etnikai tisztogatásról van szó.
Elképedve olvasom Magyar Szó bán Sz. P. A. Információs hadvise
lés című cikkét. Sok mindenben igaza van, de ugyanakkor semmiben
sem, hiszen szemléletét végletes egyoldalúság határozza meg. Talán
már a jövendőre készít elő magának pozíciót, mint tette azt annak ide
jén V. J. és F. E.? Úgy látszik, a szemét lassan fölszínre úszik közöttünk
is. Kettősségemet mindvégig óvnom kell. Más út előttem nincs.
A Kossuth rádió déli krónikájában V. Sz. ostobaságot követ el.
Interjút készít egy vajdasági magyarral, aki szerint a betelepültek már

fenyegetőznek falvainkban, kinézték maguknak a jobb magyar háza
kat. Minek ez a hír? Nyilván van benne igazság, de maga a hír csakis
esetleges menekülésünket sietteti. Ez kell ma Magyarországnak?
Miklós, azt, hogy „szobájuk járt az eszükben, / mely sziget és bar
lang volt nékik e társadalomban”, ma még jelen időben mondhatjuk!
De meddig?
Most hallom a Deutsche Welle hullámhosszán, hogy a Pentagon
urániumtöltetű gránátokat készül bevetni, amelyek atompusztasággá
változtatják Kosovót. Őrület.
Este háromnegyed nyolc felé óriási detonáció. Nyilván cirkálóra
kéta. Néhány másodperccel később vettem föl a telefonkagylót, meg
döbbenve, mert a szirénák ugatása ezúttal elmaradt. Cs. persze érezte
is hangomon a döbbenetét, de aztán csak beszélgettünk. Amikor A.-val
szólt, végre felbőgtek a szirénák, nyilván Cs. is hallotta Freiburgban.
Még nem tudjuk, mi volt a célpont. Állítólag a Bistrica lakótelepen túl,
a mezőn csapódott be a rakéta. Bár úgy volna! - Később úgy hallom,
hogy az ide légvonalban mintegy 1200 méterre levő Majevica kaszár
nyát lőtték.
A huszonegy órai hírek elején a francia rádió bemondja, hogy laká
sa előtt két géppisztolyos megölte Slavko Őuruviját, a Dnevni telegraf
kiadóját. Lassan föllép a hatalmilag irányított terror.
Április 12.
Hajnali négy után P. újabb távoli detonációt hallott.
Az orosz és fehérorosz humanitárius konvojt a magyarok továbbra
is feltartják. Orosz miniszter Pesten. A jugoszláv nagykövet tiltakozik.
Orbánék megint jófiúk akarnak lenni? Ez nekünk megint nem jó. Vajon
mit fogok kiolvasni az emberek tekintetéből ma reggeli bevásárló körutamon? - Nincs változás!
Fölhívtam G.-t, hogy egyszerűen nem tudok megszólalni a Hídban.
Ő is szenved, töredékeket készül közzétenni. Cs. S. P.-re is rácsönget
tem. Jólesett neki. Ott lakik az esti robbanás szomszédságában.
Az elmúlt napokban a rendszer rádióállomásainak egyikén elhang
zott a hátborzongató megállapítás: - Egységes a nép, a vezetőség és a
főparancsnok. - Érdemes-e egyáltalán eszmélkedni még?
Az éjjel a SZER-ben fölmerül a kérdés, mit szól a rádió belgrádi tu
dósítója ahhoz, ami ártatlan albánok százezreivel történik Kosovóban.
A tudósító válasza igen jellemző: - Mi most elsősorban a családunkra,
a településünkre, a városunkra gondolunk, ahol könyörtelenül pusztít
az agresszió. - Borzalom, mert így volt ez az utóbbi tíz évben mindig.

Vukovár felé virágesöben vonultak a páncélosok, de senki mértékadó
ember nem hallatta tiltakozó szavát. Mindaddig, amíg mást öl a pőre
erőszak, süketek vagyunk - a „mennyeiség” jogán? Szegény Szerbia,
mikor eszmélsz már föl nacionalista álmodból?
„A szavak íze, illata, mint a friss sütetű soroksári kenyér. Szépséges
hazám, magyar nyelv, csak ez maradjon az utolsó pillanatig” - írta
még 1985-ben is Márai Sándor, s most arra kell gondolnom, hogy ezt a
hazát senki sem veheti el tőlünk. Az utolsó pillanatban sem!
A szövetségi parlament mindkét háza csaknem egyhangúlag meg
szavazta az orosz-fehérorosz szövetséghez társulás javaslatát. Ugyan
mi lehet ebből az időtlenségből?
Az imént a tévé egy Belgrád környéki iskolába kalauzolt, ahol szel
lemileg elmaradott gyerekekkel foglalkoznak. A gyerekek húsvéti to
jást, édességet, sőt habos tortát kaptak - TARGET felirattal.
„Milyen távol vagyok valójában magától a korszaktól, amelyben
élek” - sóhajtottad, Erzsi, valamikor az évtized elején, s most önkéntele
nül is azon töprengek, vajon ezt a mai távolságot hogyan neveznéd meg?
A szirénák ugatása kegyetlen dresszúra.
Április 13.

Ma éjjel több hullámban vonultak fölöttünk a NATO-gépek. A lég
védelem össztűzzel fogadta őket, amelyet az ablakból szemléltem,
mérhetetlen szomorúsággal. Hát csakugyan van ember, aki a háborútól
értelmet remél?
Wesley Clark erősítést kér. Ha megkapja, ezer gép fog pusztítani
közöttünk, éjjel-nappal, amíg a vaddisznó be nem látja, hogy ezúttal
nincs balkáni átejtés. Lehet, hogy végül elővesz egy darabka kötelet,
de addigra a vérfürdő kiteljesedik. Borzalmas, hogy egy ember túszai
vagyunk mindannyian.
N. I.-vel futok össze az utcán. Néhány nagyon tiszta, nagyon embe
ri szót váltunk. Sz. P. A. cikkét is szóvá teszi. Istenem, miért is hitték
egyesek erre felénk, hogy ennek az embernek köze van a felelősségtel
jes, igazi irodalomhoz, amely ma, sajnos, lyukas garast se ér?
Április 14.

Az éjszaka felhős volt, kisebb erőkkel támadott a NATO. Fél kettő
táján légvédelmi össztűzre ugrottam ki az ágyból.
Megértem az ellenállást, de folyvást azért fohászkodom, hogy fa
kadjon ki már a nacionalizmus dögletes kelése. Lehetséges-e? Vajon
jóváteheti-e valaki is az albán tömegek golgotáját és az ártatlan jugo

szláviai polgárok halálát? És azt a lelki lepusztulást, amely minden
utcai koncertezés ellenére tény?
Micsoda nagy ricsaj volt a szövetséghez társulás ürügyén is. Szláv
testvéreink, majka Rusija (vagy ahogy Déry írta: Mama Oroszország)
stb. Nem az ember áll előtérben, hanem a faji rokonság, a pravoszlávság
„mennybe” emelő elsőbbsége. Azé a pravoszlávságé, amelynek evan
géliumi alapjaival ma senki, még a pravoszláv egyház sem törődik.
Étolaj után lóstattam az imént, hiába, amikor félúton robbanás
hallatszott, talán Futak felől, majd egy gép morajlott el elég maga
san. Előttem egy asszony mendegélt, rá se hederítve a robajra. Csak
amikor néhány perc után fölbúgtak a szirénák, akkor kezdett el futni.
Meglepett, hogy ennyire rábízza magát a riadóra.
K. L. meséli, hogy Ledincin, a házuk mellett, légvédelmi tüzérség
állomásozik. Kövér tartalékosok, akik egész nap isznak, mint a kefe
kötő, hogy aztán esténként megeresszenek egy-egy sorozatot. Akárha
csúzlival lőnének!
Miközben rajtunk a pokol, teljes pompájában kizöldült minden.
Intenzíven keresik a politikai kiutat. De vajon lehet-e kiutat találni?
Hisz a jugoszláv hatalom változatlanul azt hirdeti, hogy nemzetközi
katonai egységek be nem tehetik a lábukat az országba. Nélkülük vi
szont hogyan is lehetne a menekültek százezreinek visszatérését szava
tolni? Ha nincs kiút, bombázás - végkimerülésig?
Az Egyesült Baloldal giccses tévéreklámjainak egyikén egy alagút
ból virágos rétre érkezik a néző. Hát virágosnak virágos, de azért ennyi
virágot mégsem remélhettünk!
Egyszerűen nem értem, hogy a pravoszláv egyház számára miért
fontosabb a mai kurva helyzet, mint az evangéliumok. Számára min
dig is fontosabb volt a politika, mint Isten? Belegondolni is rossz.
Szüntesse meg már valaki a gennyes nacionalizmus tűzfészkét!
Április 15.
Közép-Szerbia és Belgrád iszonyatos bombázása. Az őrült vadkan
mindenkit föl fog áldozni. A magyar hatóságok pedig, a „törvény, az
törvény” jegyében, csöndesen packáznak menekülő honfitársainkkal.
Orbán Viktor is jobban tenné, ha valamely grundon futballozna, ahe
lyett, hogy a NATO-esernyő alól tarthatatlan nézeteket hangoztat. Ez
az ember mintha nem érzékelné a tragédiát.
Tegnap a Beszéljük meg műsorában megszólalt egy szülőföldemen
élő, baranyai nő. Elmondta, hogy ő bizony kárörvendőn pezsgőt nyitott
a támadások megkezdésekor. A mákszemnél is kisebb vagyok, nyakig
a szarban állva.

Április 16.
Nehéz éjszaka. Dübörögve keringtek fölöttünk a gépek, légvédelmi
össztűz, kavargó levegő, óriási erejű becsapódás. Mint később kiderült,
újra a Majevica kaszárnyánál.
A legerősebb dörgés idején, valahol a vaksötét utca túloldalán, egy
szer csak szemrehányón felcserregett egy szarka.
Az este Szabadkát is bombázták, először, de jellem ző módon nem
mondják be, hogy mit. Állítólag a Ferenczi Ibolya utcában van a leg
több kár.
A boszniai „menekültek” zöme eltűnt a házból.
Délelőtt részt vettem a kari tiltakozó gyűlésen. Elsőként J. D. be
szélt, meglepetésemre az ún. „szerb igazság” átkozódó hangjait szó
laltává meg. Barátkozó gyerek volt azelőtt, okos könyvet írt a szerb
szürrealizmusról, s most mintha begörcsölt volna. Vajon csakugyan
képtelen az önvizsgálatra? De ha képtelen is, miért a gyűlölet hangján
szól? Nem értem.
Egy nemrég diplomáit fiatalember is szónokolt. Sztereotípiákkal
tűzdelt beszédében volt azért egy-két hely, amely megérintett. Egy
szerb írót idézve rámutatott, hogy védekezni a ránk támadó másoktól
junašivo (hősiesség), de az igazi čojstvo (emberség) mégiscsak az, ha
magunktól meg tudunk óvni másokat. S úgyszintén ő hívta föl a figyel
met arra, hogy az albán burekosokon, pékeken és cukrászokon bosszút
állni teljesen méltánytalan, hisz ezek az emberek ártatlanok.
A gyűlésen persze elhangzott az is, hogy „nemaju oni toliko dolara
koliko mi inata” (nincs annyi dollárjuk, amennyi bennünk a dac), s ezt
az öngyilkos logikát, sajnos, nem értem. Mert ugyan mi lesz a daccal,
ha a NATO végül szarrá bombázza az országot? A mítoszi eredetű,
irracionális dac több, mint ajózan megfontolás? Meddig?
Hazafelé jövet végre fecskék cikáztak az égen.
Április 17.
Csöndes éjszaka után vagyunk. Ronda szél fújt egész éjjel, felhők
kergették egymást, s ilyenkor a NATO, hál’ istennek, nem tud „dol
gozni”.
K. J. tegnap tiltakozó levelet menesztett Göncz Árpádnak, Orbán
Viktornak és Solanának. Dedinjére persze nem ment hasonló levél!
Rugovából szomorú bohócot fabrikált a rendszer.
Újabb menekültáradat.
Ma reggel már sehol sem találtam cigarettát. Kínomban kimentem
a piacra, esőben, vad szélben, és egy Karadiié-országbeli nőtől vettem

némi vágott dohányt. Csináltam már ezt, évekkel ezelőtt, a hiperinflá
ció idején, s nincs bennem háborgás.
Képtelen vagyok dolgozni, hiszen az egyetemleges negatív energi
ák minden értelmet a bányabéka segge alá söpörtek. A NATO-tábomokok, sajnos, nem tudják, hogy ők is csak tábornokok, kiknek a szellem
hez nem volt és nem is lehet közük.
Egy világnagy hazai papagáj azt ismétli szüntelen, hogy csakis a
békés politikai tárgyalások hozhatnak megoldást. De arra senki nem
mutat rá, hogy a kisstílű balkáni diktátorral, évtizedes packázása után,
ugyan miként is lehetne tárgyalni?!
Most hallom a Tizenhat órában, hogy a rambouillet-i szerződés ka
tonai függelékében olyan pontok is voltak, amelyek Jugoszlávia szu
verenitását nemcsak Kosovóban korlátozák volna, hanem a klasszikus
megszállásig menően az egész országban is. A NATO-tagországok par
lamentjei ezt egyáltalán nem vitatták meg. A magyar legalábbis nem!
A jelek szerint a német sem, hisz a teljes szöveget csak mostanában
fedezte föl egy újságíró az interneten.
Undor. Undor. Undor. A végén Magyarország netán még abba is
belemegy, hogy seregeket vet be Jugoszlávia ellen? Valóban a harma
dik világháború felé tartunk? És újra és vég nélkül és kétségbeesetten:
A Sátánt Belzebubbal kiűzni nem lehet!
A napokban összefutottam K. K.-val a tanszéken. Valamikor a bom
bázások előtt azt fejtegette, hogy a Vénusz és a Szaturnusz együttállása
nagyon jó jel számunkra. Most emlékeztettem rá. Nem hiszem, hogy
természeti jelenségek határozzák meg létünket.
Április 18.
A szarka ma éjjel újra, többször cserrentett. Néhány perccel koráb
ban pedig idegesen, helyét nem lelőn egy galamb húzott el a ház előtt.
Három hullámban támadták a Naftagast. Soha nagyobb tüzet. Még
a felhők is vöröslöttek. A lakásban intenzív naftaszag!
Cigarettát ma reggel sem kaptam. A frissen érkezett néhány dobozt
perceken belül szétkapkodták.
Az albán menekültek bibliai golgotája tovább tart. Százezrek szenved
nek a nagy „igazságtevés” mindkét részvevőjétől. Irodalom? Csak volt.
A szabadkai rokonoktól tudjuk, hogy a hozzájuk közel levő kaszár
nyából radart rámoltak ki a Ferenczi Ibolya utca tájára, s egy transzfor
mátorhoz csatlakoztatták. Ez volt hát a célpont! A katonaságnak persze
fáj a füle.

Április 19.
Az éjjel, felhős idő lévén, egészen későn, egy óra tájban szólaltak
meg a szirénák. Nem sokkal ezután repülők dörögtek el fölöttünk. A
légvédelem lagymatagon tüzelt.
Hajnalban felriadok. Pest bemondja, hogy az éjjel találat érte az új
vidéki megyeházat. Miféle megyeház, a kurva életbe? Később a városi
adók arról számolnak be, hogy a Vajdasági Végrehajtó Tanács épületét
érte rakétatámadás. Nem provokáció ez? Attól tartok, hogy végül „ön
magunkat” fogjuk lőni propagandacélból. Hisz a propaganda terén a
rezsim pillanatnyilag jobban áll, mint a NATO.
Szabadkát is bombázták az éjjel, ismét Kisradanovác térségében.
Feltehetőleg lőszerraktár van a két kaszárnya között.
Cigaretta ma egyáltalán nem érkezett.
Cs.-nek mindenről beszámolunk, semmit se hallgatva el, de ő sze
rencsére mindezt nem éli át közvetlenül. Talán látjuk még egymást.
Az imént beszéltem J.-vel a végrehajtó tanács épületének bombá
zásáról. Ő is módfelett gyanúsnak tartja az ügyet. Reggel körüljárta az
épületet, de néhány betört ablakon kívül semmit sem látott. Detonációt
sem hallott az éjjel, pedig ők igazán közel laknak. A telefonvonal igen
rossz. Nyilván folyik a lehallgatás.
A rádió makacs következetességgel ismétli Mira Markovié nyílt le
velét Robin Cookhoz, melyben „megható” képet fest a maga angyali
családjáról.
Cs.-vel álmodtam délutáni pihenőm alatt. Bevásárlásról érkeztem
haza éppen, s a konyhaajtóban pillantottam meg. Megrökönyödve, de
nagy örömmel öleltem, csókoltam meg. Szomorú volt a tekintete. - Hát
te hogy jöttél? Hisz nemrég beszélgettünk telefonon. - (Ebéd előtt csak
ugyan!) - Ez egyszer gyors volt a Schnellzug - mondta, és fölébredtem.
A váratlan meglepetés: Jelcin ma hajthatatlan, makacs embernek
nevezte a vadkant, aki nem hajlandó még csak tárgyalni sem nemzet
közi erők Kosovóba telepítéséről.
Április 20.
Ma reggel végre sikerült öt doboz Lovéent szereznem.
Csöndes éjszakánk volt, ismét lenn bombáztak.
Jovo Todorovié miniszter barátunk egész nyári, szombatra és vasár
napra is kiterjedő pótlólagos oktatást ígér. Jó, nem bánom. De micsoda
pofa ez, ha még januárra sem adott fizetést? Dolgozz patriotizmusból?
Dolgozz, mert legyőzhetetlenek vagyunk? Dolgozz, mert népünk egy
sége a főparancsnokkal megbonthatatlan?

Tegnap a SZER egyik kommentárírója kijelentette: - Nem he
lyeslem a bombázást, de ellene ma csak az szólhat, aki annak idején
Vukovár és Szarajevó bombázását is elítélte. - Milyen messze vannak
a tömegek ennek átgondolásától!
Fél füllel hallom a Kossuth rádióban, hogy egy magyar lap szerint
a válság kiéleződése esélyt ad a Délvidék visszacsatolására. Túszok
vagyunk, de lám, odaát egyesek nyíltan föláldoznának bennünket.
P.-hez egy szerb kollégája odaszólt a napokban: - Vi čekate da oni
dodu, je li?
A sovén Csurka is a határok átrendezésének gondolatát melengeti.
Benéztem a tanszékre. Végig az úton tömött sorok a kioszkok előtt.
Cigarettára várnak türelmesen. A patika sarkán, a kávés előtt, úgyszin
tén tömeg, pedig az elárusító még meg sem érkezett. A brutális rombo
lás mellett ezek a háború első beszédes szimptómái.
Április 21.
Szomorú reggel. Hajnali fél háromkor újabb két rakéta találta el
a sérült vasúti hidat. A Naftagas is kapott legalább kettőt. A čoti relé
kész. Már az Újvidéki Rádió viszonylag mérsékelt magyar adásait sem
hallgathatjuk. A tévé minden csatornája „üres”.
Az éjjel telibe találták az SZSZP belgrádi székházát is. A peckesen
kivonuló Gorica Gajevié megjegyzi, hogy ide szebb és jobb épületet
fogunk építeni. (Nyilván már holnap, bomírt szólamok kíséretében.)
Mind kínzóbb a cigarettahiány. Ma reggel, a légiriadót még nem
fújták le, ötven-hatvan ember tolongott a trafik előtt az esetleges né
hány doboz bagóért.
Irigylem G.-t, hogy cikket tudott írni a Racine-évfordulóra. Bennem
a „melózás” igénye még csak nem is pislákol. Az értelmet manapság
csakis a látható valóságon túl tudom keresni.
Úgy gondolom, a légvédelem központja a végrehajtó tanács átriu
mában lehetett, mert ma éjjel igen lagymatagon, megkésve, koordiná
ció nélkül ugattak föl a gépágyúk.
Minden kárörvendés, minden gyűlölet idegen tőlem, de ha meggon
dolom, hogy egy őrült a nyomorult foteljéért mindnyájunkat hajlandó
föláldozni, mégsem tudom megőrizni higgadtságom.
Tizenhárom ötven: riadó.
Április 22.
Viszonylag nyugodt éjszaka. Vonultak ugyan a gépek, de itt nem
bombáztak. Délebbre igen, ám a rezsim egyre kevesebb információt
közöl. Hogy ne gyengüljön az öngyilkos dacolás?

Most hallom a rádióban, hogy hajnali négykor találat érte a vadkan
Tolsztoj utcai villáját. Semmi sajnálatot nem érzek, hisz lopott volt az
a villa, mint ismeretes.
Kávét, cigarettát, étolajat sehol sem tudtam felhajtani.
Aggódok Cs.-ért a mandulája miatt. Betegsége alighanem össze
függ minapi álmommal.
Tizenöt tíz: erős becsapódások. A szirénák csak percekkel később
szólalnak meg. Három robbanás, melyet fustfelhő követett, a Naftagas
felől hallatszott. A negyedik talán ismét a sérült híd felől. - A híd volt
a célpont.
Napok óta a jó öreg Tömörkénynek az a katonafigurája jár eszemben,
aki a háború vége felé az asztalra könyökölve elsóhajtja: „Csak félóra
hosszáig lőhetnék én g u ta...” Ezzel az indulattal párhuzamban azonban
minden órában a „ne állj ellen a gonosznak” érzése is él bennem.
Április 23.
Az éjjel beledurrantottak a belgrádi televízió épületébe, a város
központjában. Sok halott, sebesült. Amikor kora hajnalban megtudtam,
egyetlen szó szaladt ki a számon: könyörtelenség. Maszlaggyár volt,
igaz, de azok a szerencsétlen technikusok nem ezt érdemelték.
Az éjjel Užice központjában lebombázták a főpostát. Izgalom kerí
tett hatalmába, mert A. ma tizenkettőtől este hétig ügyeletes a főiskolán,
a belvárosi posta tőszomszédságában. - Szerencsére egy óra tájt haza
engedték. Ha együtt vagyunk, valahogy minden sokkal könnyebb.
Martonyi János végre biztatóan nyilatkozott, mondván, hogy
Magyarország területéről nem indulhat támadás Jugoszlávia ellen, s
hogy Magyarország a jövőben, egy demokratikus itteni jövőben, szo
rosan együtt kíván működni a szerb néppel.
Április 24.
Némi sorbaállás után öt doboz filter nélküli Drinát kaptam. Fejedelmi
bagó a piaci vágott dohány után.
Az éjjel gyors egymásutánban négy rakéta csapódott a Naftagasba.
A sérült hidat ezúttal megkímélték.
Cs. telefonált, már jól van.
Nehéz napirendre térni a belgrádi tévé bombázása fölött. A lányok
barátnőjének férje, aki szintén technikus, de itt Újvidéken, megrendült,
mert csaknem minden belgrádi társa odaveszett. De miért nem lehetett
szüneteltetni a tévé masszívan hazug propaganda-hadjáratát a légiria
dó idejére? Ez nem kegyetlenség? Dehogynem, a javából!

Április 25.
Csöndes éjszakánk volt, de három óra körül reflexszerűen felriad
tam, és a SZER-t kerestem a rádión. R. R.-től csakhamar megtudtam,
hogy nem sokkal korábban az avalai átjátszót támadta a NATO, s azóta
Belgrádban az állami tévé egyetlen csatornája sem működik.
Most, tíz órakor a BK. már sugároz, s lehet, hogy a Pálmát is rendbe
hozzák. A „Samponká”-nak csúfolt Spomenka Jovié az este, naciona
lista önteltségtől feszítő belgrádi polgárok megszólaltatásával, ocsmány riportot közölt Clintonról.
A SZER-ben Zorán Dindiétyel készített interjú hangzott el.
Normálisan beszélt, de még ma sem érzi személyes felelősségét ami
att, hogy a szerbség egy részét ő maga is nacionalista vizeken tartotta
éveken át. Még mindig nem látja be, hogy az agresszív mitikus naci
onalizmus és a korántsem eszményíthető nyugati demokrácia teljesen
összeférhetetlen.
A NATO könyörtelensége fokozódni fog. A medvét újra átejtette a
balkáni hentes. Pillanatnyilag nincs kiút.
Szörnyű történetek az elűzött albánokról.
Tizennégy óra negyven: riadó. Gép húz el fölöttünk. A légvédelem
tüzel.
Április 26.
Éjjel egy után óriási robajra riadok. Nem sokkal később tüzelni
kezd a légvédelem. Hat rakétával végképp lerogyasztották a vasúti hi
dat. Egy ideig még hallani lehetett a gépek vonulását.
A köpönyegforgató Vük Drašković radikalizálódik. Fölhívta a figyel
met, hogy senki se hazudjon többé a szerb népnek, mert a NATO nincs
szétesőben, s orosz fegyveres segítségre se számíthat a vezetés. Sürgeti a
kompromisszumot, nem tartja elfogadhatatlannak az ENSZ-erők jelen
létét. Lehet, hogy kiugrási kísérletét hamarosan szobafogság követi.
Az éjjel a SZER-ben Mirko Kovač nyilatkozott. Öröm volt hall
gatni, hiszen egészen pontosan látja évtizedes nyomorunk gyökereit.
Ha megszűnne a sátáni kisugárzás, talán lehetne még valami ebből az
országból.
Ugyancsak a SZER-ben, a Most (Híd) című rovatban hallottam
Zagorka Golubovié beszélgetését egy horvát professzor asszonnyal.
Hihetetlen, de igaz, hogy Zagorka egyszerűen nem érzékeli az albán
tragédia méreteit. Mintha a kiűzetés, minden pokoli dimenziójával
egyetemben, periferikus volna számára a bombázás mellett. Messze
még az ébredés.

B. J. meséli a tanszéken, hogy reggel kinn járt a vasúti hídnál. Az
egész masszív betonszerkezet szőrén-szálán eltűnt, s csak a pillér szál
kás maradványai meredeznek az ég felé, arról tanúskodva, hogy itt híd
állt valamikor.
Hazafelé légvédelmi ágyúk dübörgése kap el az utcán a borús ég alatt.
Április 27.
Az éjjel viszonylag nyugodt volt. Repülők húztak el fölöttünk, kaffogtak a légvédelmi ágyúk, de közeli becsapódást nem észleltünk.
Hosszú sorbaállás után sikerült öt doboz Drina originalhoz jutnom.
Elszorult a szívem, amikor egy munkás külsejű ember egyetlen doboz
Moravát vett, mert többre nem volt pénze. A sorban érdekes módon a
háborúról nem esett szó. Az előttem álló fiatalembert biztatta egy kö
nyöklő nő, hogy tegyen már rendet a sor elején. - A, nem - felelte a fiú
kajánkodva - , tegnap összeverekedtem egy pasassal, mert Miloševićet
szidta. - Csöndes röhögés.
Vük továbbra is nyilatkozgat. Nem lehet tudni, csakugyan a ki
utat keresi-e, vagy pedig a vadkan megbízásából zavart akar kelteni a
NATO-nál.
Szabadkán a kábeltelevízióban minden magyar csatornát kikapcsol
tak. A nyugati adókat nem. K. J. méltatlankodik, joggal.
Míg P.-vel cigarettáért álltunk sorba ma délután a heréskerti kispiacnál, egy cigány asszony, be nem állt a szája, azért szörnyülködött a
hidak lebombázása kapcsán, hogy most majd nem lehet lefelé mene
külni. Erre P. elég hangosan megjegyezte, magyarul: - Majd úsztok.
- Vigyázni kell a tömegben! - feddtem utóbb, indokolatlannak tartva
reflexióját.
A Kossuth rádióban K. J.: - Ne játszadozzanak velünk! - Mire
Orbán Viktor: - Ez nem játszadozás, hanem bombázás! - Jé, ezt eddig
észre se vettük!
Április 28.
Riadó, egészen későn. Mint kiderült, Belgrádot érte néhány rakéta.
Szorongva, sőt lélekben nyüszítve hallottam az éjjel, hogy
Surdulicában, téves célpontválasztás következtében, húsz ember halt
meg gyalázatosán. Ez csakugyan nem játszadozás, ez csakugyan bom
bázás. Fiú, eredj focizni! Olykor nagy szomorúsággal kell megállapí
tanom, hogy „pufajkás” barátunk is érettebben politizált.
A napokban a vadkan bunkerben fogadta Somorugát. Majdnem föl
nyerítettem!

Ma délelőtt elment a víz. Ha tartósan, ráfizettünk.
Vukot leváltották.
Tizenhárom negyven: öt-hat nagy detonáció. Füst a Nafitagas felől.
A szirénák meg se szólaltak.
A déli órákban csordogált a víz, most megint nincs.
Április 29.
Az éjjel újabb légicsapás. Ismét a Naftagas ellen. Vöröslött az ég
alja. Sz. G., aki ott dolgozik, épp ügyeletes volt. Az óvóhelyen húzta
meg magát.
Este későn, csordogálva, megjött a víz. Most, reggel kilenckor, már
nem is csöpög.
Kegyetlen sorbaállás után hozzájutottam öt doboz Classichoz. Itt
nálunk valahogy mégis emberibb a várakozás, mint amikor P.-vel szen
vedtünk a kispiacnál.
Tizenhat harminc: riadó. Tizenhét órakor: vége.
Mekkora öröm este fél tíz, tíz felé telecsurgatni az edényeket, ás
ványvizes flakonokat vízzel, még ha az a vécétartály magasságáig nem
jut is el.
Április 30.
Éjjel arra ébredek, hogy gépek húznak el fölöttünk. Nagy légvédel
mi parádé, majd két becsapódás a Naftagas térségében. Jelzem is a csa
ládnak, de ezúttal a várt detonáció elmarad. Nagy füst kezd kavarogni,
majd vörösre vált az ég alja. Még most, hajnalban is csúnya fekete
füstoszlopok emelkednek. A felhő Szerémség felé húzódik.
Három órakor arra riadtam föl, hogy a SZER belgrádi tudósítója tíztizenkét robbanást regisztrált Belgrád központjában. A Terazijét füst
lepi, jelentette. Persze nem tudtam elaludni. Kiderült, hogy a Jugoszláv
Hadsereg főparancsnokságának épületére mértek csapást. Néhány pol
gári épületet is találat ért. Halottak, sebesültek.
Fél hat tájt kikönyökölök a teraszon, a fustfelhőt nézem. N. F. épp
munkába indul, megszólalnak a madarak. Egyszer csak mozogni kezd
lábam alatt a terasz. Benézek a konyhába, az edényekben lötyög az
este összegyűjtött víz. - Földrengés! - mondom. P.: - Igen. - A. is
előbújik hamarosan: - Csak az árvíz hiányzik még - mondja. Különös
mód a földrengés számomra most szelíd természeti jelenségnek tűnt a
pusztulás árnyékában.
Újabb sorbaállás cigarettáért. Clinton és a NATO ócsárlása mára
alábbhagyott. Enyhülne a mítosz hatalma?

Pillanatnyilag egyetlen csatornán sincs kép. Az éjszaka ledöntötték
az avalai relét is.
A gyermekláncfű után most nagy fehér foltokban százszorszép
nyújtózkodik az utcán.
Dél van, de a Naftagas felől továbbra is ronda fustfelhő emelkedik.
Szerencsére nem erre fúj a szél.
Tizenkettő húsz: üvöltenek a szirénák. A. a postára ment. Tehette
volna holnap is.
Tizenöt óra négy perc: vége a riadónak. Tovább gomolyog a sűrű,
fekete füst.
Csernomirgyin gyorsan, nyilván dolgavégezetlenül hazarepült. A
vadkan, úgy látszik, csakugyan föl akarja áldozni országát. Reméljük
azonban, hogy végül mégiscsak eljön a pillanat, amikor elkiáltja:
„Országomat egy lóért!” Nyilván az egész fasiszta-kommunista maf
fiózó társaság repülőre ül, és irány „Mama Oroszország”. Amikor a
napokban G. L.-lel erről beszélgettünk, megjegyezte, hogy igen, de
távozóban a vadkan azért meg fogja üzenni az életben maradottaknak,
hogy „čuvajte mi Jugoslaviju”.
Süllyedünk, még mindig süllyedünk - a bombázás hatodik hetében is.
Május 1.
Szokatlanul csöndes éjszaka.
Este kinn ácsorogtam a teraszon. „A hold ma oly kerek” - motyog
tam magam elé, miközben a Naftagas felől emelkedő füstoszlopot
nézegettem. Nagyon messze, délen, légvédelmi lövedékek pukkantak
hangtalanul.
Gyönyörűen süt a nap, áldott békesség ül a városon, pedig hamaro
san a harmadik fá zis következik.
A NATO ártatlan áldozatokat szedő bombázása kapcsán többször
eszembe jut, hogy bizony a véletlen célpontok között a mi házunk is ott
lehet. Hisz a napokban Szófia külvárosában csapódott be egy eltévedt
rakéta. De aztán mindig arra gondolok, hogy a valószínűségszámítás
szerint roppant kicsi annak lehetősége, hogy épp bennünket találnak
telibe. S ha mégis, akkor egye meg a fene az egészet. Akkor úgysem
kerülhetjük el a végzetet, óvóhelyen sem!
Az Újvidéki Rádió továbbra sem hallható. Úgy gondolom, nem is
tesznek érte sokat, hogy hallhassuk. Nemsokára megjelenik a Hídnak
az a száma, amelybe nem tudtam írni. A Csuka-dolgozatom azonban
nyolc hónap után mégiscsak benne lesz.
Ma csevapot, holnap rántott húst eszünk, nem egészen nyugodt lé
lekkel. Amint a hentesnél vártam, hogy sorra kerüljek, bekóválygott

egy sovány, toprongyos atyafi, s afelől érdeklődött, van-e csont. Nem
volt. - Igen, csont nincs, de azért egyesek pecsenyét fognak zabálni
márna - mondta sóhajtva, s ilyenkor az emberben megmozdul valami,
hogy hát, Istenem, legalább az anyagiak terén miért nem lehet viszony
lagos egyenlőség közöttünk ezen a pusztulásra ítélt világon.
A magyar értelmiségiek egy csoportja, Konrád György „vezérle
tével”, az agresszió azonnali leállításáért száll síkra, ám ugyanakkor
elítéli a kosovói etnikai tisztogatást is. Ez így jó. Ez a kettősség biztató
jele. Thürmer Gyula viszont a Kodály köröndre hívta híveit, de csakis
az agresszió megszüntetését követeli. Mert kommunista, mert a szem
ellenzős gondolkodás foglya. Mert percemberke.
A belgrádi rádióban még mindig így szól az ige: „horde belosvetskog šljama”; „Klintonova krvava orgijanja”; „gnusna i krvoločna
armada NATO-a”; „krvožedna Medlin Olbrajt” stb. Az enyhülés azon
ban mégis a levegőben van már. Mintha csillapulna a vész ordítása.
Remélem, nem a verőfényes tavaszi, sőt nyári nap téveszt meg. De
hogy mi vár ránk a borzalom után, ugyan ki tudná megmondani? S
lesz-e, aki a meggyötört albán menekülteken segíteni tud? Vagy lenyeli
a világ a kiűzetést? - Persze, hogy lenyeli! Azért világi
Priština és Podujevo között rakétatalálat érte a Niš ekspres autóbu
szát. Több mint negyven halott. Iszonyat.
Május 2.
Sokáig nem tudtam elaludni, mintha sejtettem volna, hogy újra ne
héz éjszaka vár ránk. Két óra előtt arra riadtam föl, hogy intenzíven
működik a légvédelem. Az ablakhoz ugrottam. A gépek vonulása jól
hallatszott. Aztán egyszer csak, hatalmas vörös fénnyel, egymás után
két találat érte a Naftagast. A detonáció oly erős volt, hogy megmoz
gatta a nyitott ablakszámyakat és függönyöket. P. már előbb fent volt.
Meséli, hogy a támadás előtt ezúttal is vadul ugattak a kutyák. Masszív
fustfelhő gomolyog újra a Naftagas fölött.
Csurka István tovább szarakodik. A Vasárnapi újságban fejtegette
revizionista nézeteit, számolva azzal is, hogy a vajdasági magyarságot
atrocitások érhetik. Uram, könyörgöm, ne dőzsöljön a mi számlánkra!
Martonyi János ismét okosan, higgadtan beszélt, s fölhívta a figyel
met a Csurka-féle nézetek minden veszélyére.
A nyugati világ változatlanul kreténkedik. Hosszú éveken át gazda
sági embargóval sújtotta az országot, melyet a rezsim meg sem érzett.
Sőt, a zárlat ellenére pöffeszkedőn gazdagodott, a többség meg nyelte a
békát. Most ugyanez folytatódik. Állítólag a vadkanra akarnak lecsap

ni, de az erőszaktól mindenki inkább szenved, mint a kisstílű diktátor.
Nem feledhetjük persze, hogy az amerikai fegyvergyártás most majd
föllendül, tovább növelve a fogyasztói zápultságot az óceánon túl.
Különös élmény: a bombázás hetei alatt egyre erősödik bennem az
érzés, hogy innen elmennem nem lehet. Ha el nem űznek, nem is me
gyek én már sehova.
Tizenkettő huszonöt: nagy robbanás. A szirénák csak percekkel ké
sőbb szólalnak meg. Feltehetőleg újraaNaftagasról van szó. - Állítólag
csak hangrobbanás volt.
Május 3.
Tegnap este huszonegy ötvenkor, páratlan légvédelmi tüzelés kísé
retében, előbb az utcai világítás aludt ki, majd az egész városra sötétség
zuhant. Csak a hold buzgólkodott, miközben a Naftagas felől csönd
ben, kísértetiesen bodorodott, gomolygott a füst. Nem sokkal később
gyengült a víz nyomása, majd el is ment a víz. A szerbiai rádiók mind
elhallgattak. Zomborból E. hívott föl tizenegy felé, hogy tudom-e, mi
van. Sajnos, nem mondhattam semmit. Végül sikerült elkapnom a Pan
rádiót, amely ötpercenként bemondta, hogy a gonosztevők az obrenovaci hőerőművet bombázták. Erre megriadtam. Ha komoly a baj, lebé
nul itt minden, de minden.
Az éjszaka folyamán megjött az áram, a víz is. Reggel még a bojlert
is bekapcsoltam. Aztán most újra se áram, se víz. Csak abban reménykedek, hogy mégiscsak összefoltozzák a hálózatot, s ha másképp nem
megy, legalább néhány órára mindenki kap áramot.
A Naftagast újabb támadás érte az éjjel. A Fűstfelhő most jóval kö
zelebb van hozzánk. Mintha nyári zivatar készülődne, besötétedett.
Különös, nagy csönd ül a városon. Csak egy kismadár énekel torkaszakadtából.
Megjött az áram és a víz. Később talán lesz kenyér is. Fél órával
ezelőtt az utolsó két csomag kétszersültet tettem kosárba a boltban.
Újra nincs áram, néhány perc után. Ez bizony keservesnek ígérkezik.
Vajon ma lesz-e JUL-os ugrándozás, idétlenkedés Belehrád főterén?
Basara nyilatkozik a mai Blicben. A körülményekhez képest tisztes
séges az írás, de valami nagyon-nagyon nem stimmel. Azt állítja, hogy
a CNN-en az albánok szimulált kiköltözésének jeleneteit közvetítik
(„kada na CNN-u prikažu prizore simuliranog iseljavanja Albanaca”).
Úgy látszik, még Basara sem képes kitépni magát a halálhozó szerb na
cionalizmus öleléséből. Barátom, nem szimulált kiköltözés ez, hanem
véres, brutális kiűzetés. Kár, nagy kár, hogy tudatodig ez a tény nem
tud elhatolni. Hol vannak most a „biciklisták”?

Tizenegy tizenkettő: nagy robbanás. A szirénák persze hallgatnak,
mert nincs áram.
Aram híján gázon melegítjük föl G.-nél a tegnapi levesmaradékot.
Három tojás is fö a szomszédban. A rádió azt ígéri, hogy estéiig úgyahogy rendeződik az áramellátás. A. épp most ért haza, egészen vélet
lenül ráfutott két sápadt veknire. Az egyiket fölajánljuk G.-nek.
Május 4.
Az este a csillagokkal teleszórt májusi eget fürkésztem, melynek
képét a Naftagas felől gomolygó füst sem ronthatta le. Ilyen hallgatag
sötétséget csak gyerekkoromban tapasztaltam Vörösmarton, a közö
nyösen járó holdat szemlélve az udvaron.
A nagy csöndben egyszer csak „égi” fény ömlött el felettünk, s lát
tam is a rakéta becsapódását. Nem sokkal később kemény, nehéz de
tonáció rázta meg a nyitott ablakokat. Már a teraszon voltam, amikor
újra megnyílt az ég, erős fénnyel. A hang a lerombolt új híd irányából
érkezett, s arra kellett gondolnom, hogy csakis a televízió épületéről
lehet szó. - Csakugyan így van.
Az áram éjjel kettőkor jött meg. P. a délután bedagasztott keksztész
tával bajmolódott, aztán vasalgatott, miközben négyszer újra elment
az áram.
Adja isten, hogy Csernomirgyin amerikai útját kompromisszum kí
sérje. Minden porcikám irtózik attól, hogy a vadkan esetleg „trónon”
marad, de a további bombázás is riaszt. Egyszerűen megkerülhetetlen
a kérdés, hogy ugyan ki hatalmazta fel a NATO-t a büntetés jogával,
az isteni szereppel?
A sorbaállás alatt gárgyú asszonyok a szerb ártatlanság talajszinti
szférájában karattyoltak buzgón.
Benéztem a tanszékre. A Spens sötétségben, a fakultás is. A Spens
előtt hosszan kígyózó sor, nyilván cigarettáért. Visszafelé jövet hason
ló kép. A kenyérboltok előtt tömött sorok, de kenyér sehol. A kávé
házak, vendéglők teraszán jó sörök és jó cigaretták mellett elégedett
újgazdagok sütkéreznek. Szerencsére P. szerzett egy lepényt. Dohányt
is, de pipadohányt, én meg az egykori pipámat már rég elhajítottam.
Itthon se áram, se víz. P. előkereste a kacatok közül a régi jó vörösmar
ti, patikai spirituszfözőt. Sz. G.-nek alighanem van spiritusza. Mit is
mondhatnék?

Május 5.
Jó korán, negyed hétkor lezarándokolok a trafik elé. Három napja
nem kaptak cigit. Mire odaértem, már nagy sor képződött. Roppant ér
dekes figyelni ilyenkor az embereket. Azt, hogy egyesek kisstílűén mi
ként próbálják átejteni a többieket, milyen olcsó trükkökkel furakodnak
be a sorba. Az önzés gesztusai lépten-nyomon, bár azt is meg kell je 
gyeznem, hogy mások viszont nagyon szépen tartják magukat, ügyelve
arra, hogy meg ne sértsék a többiek méltóságát. Végül kaptam cigit.
Az áram újra elment.
Hajnalban azt hallottam a rádióban, hogy a Csemomirgyin-terv
szerint mégiscsak nemzetközi békefenntartó erőket kellene telepíteni
Kosovóba, de csakis olyan országokból, amelyekben a vadkan meg
bízik. Ugyan meddig szabhat még feltételeket ez az ember, aki tíz éve
halált produkál térségeinken?
Az áram délután fél háromkor jött meg, de most, este fél nyolckor
megint elment.
Rugovát és családját váratlanul kiengedték Rómába. Mi rejlik emögött?
Május 6.
Csöndes éjjel, nagy záporral, hosszú esővel, lehűléssel.
Ismét beálltam a sorba cigarettáért. Néhány idősebb asszonynak be
nem állt a szája. Hajmeresztő „tények”-ről lefetyeltek. A férfiak inkább
a cigarettahiány kapcsán tréfálkoznak, s általában jobban tartják magu
kat. Cigaretta nem érkezett.
Villanyunk egész éjjel volt.
Vük Obradovié kerek perec kijelentette rádiónyilatkozatában, hogy
a vadkannak vissza kell vonulnia a politikai életből. Nem irigylem a
kis diktátort. Ha belemenne fegyveres erők kosovói állomásoztatásába, a tábornokai alighanem megzabálnák. Ha viszont nem hajlandó a
kompromisszumra, a magát Isten helyébe képzelő NATO könyörtele
nül szétveri az országot. A sokat szenvedő albán tömegek pedig végül
senkit sem fognak érdekelni. Az, hogy a „szerb” lelkiismeret nem tud
szembenézni ezzel a gonddal, csöppet sem csodálható. Az utca embe
re még mindig vakon hisz a gyalázatosán primitív és egyoldalú hazai
propagandának.
Kilenc óra öt: elment az áram.
Bent jártam a karon. Hazafelé riadó kapott el. Ebéd előtt lefújták, de
fél háromkor újra megszólaltak a szirénák. Egye meg a fene, gondol
tam, lepihenek azért egy kicsit. Jóformán még le se hunytam a szemem,

amikor igen erős robbanás rázkódtatta meg az ablakot. Fölugrottam.
Ugatni kezdtek a légvédelmi ágyúk, gépek vonultak, ijesztő surrogás
hallatszott, s egyszer csak remegni kezdett a ház. - Földrengés! - mond
tam, de ezúttal tévedtem. Ismét a Majevica kaszárnyát bombázták,
s alighanem eltalálták a lőszerraktárt. A talajmozgást ez okozhatta.
Ennyire „sűrű” még nem volt körülöttünk a levegő. Azonnal hívtam
Cs. S. P.-t. Meséli, hogy potyogni kezdtek a könyvei, s a konyhában
egy üvegből kilötyögött a víz. Rendesen mozgott alatta a föld.
Talán ma már nem ér bennünket újabb csapás. A. és R enyhe szív
dobogást kapott. G. is átszaladt hozzánk.
A rádió jelentette, hogy egy bomba eltalálta az „objektum”-ot (már
mint a kaszárnyát), egy másik viszont igen közel, három városszéli
kisutca kereszteződésében csapódott be, húsz méter átmérőjű s mint
egy kilenc méter mély krátert vájva ki. Négyen megsérültek, több la
kóház, lakás megrongálódott, R iskolájának egyik frontján az összes
ablak beszakadt.
Május 7.
Dermesztőén hideg szélben már hat óra után ott állok cigarettáért.
Korán megyek le, de már vagy negyvenen állnak előttem. Többen a
tegnapi bombázásról szólnak, tréfacsináló azonban még mindig akad
az emberek között. Végül sikerül cigit szereznem.
Amint jöttem hazafelé, ámulva vettem észre, hogy már az „ákác” is
kivirágzott. Törtem egy gallyat, R vízbe tette a tévé elé, melyen, hál’
istennek, megszűntek a „patrióta” gennyelmények.
A hazai propaganda tele pofával beszél a környezetszennyezés ve
szélyéről, de a lelkek szennyezésének gondolata érthetően eszébe se jut.
Mindazonáltal ne higgye senki, William Clinton se, hogy isteni szerepet
tölt be. Amit ők csinálnak, az valójában nem más, mint blőd, alacsony
érdekek morális mezbe öltöztetett parádéja. Megkésett, nagy farsang,
mely után véletlenül sem a tiszta ébredés pillanatai következnek.
A vadkan ugyan mit kezd a nyolcak tervével?
Tizenegy óra húsz: riadó. Délután kettő felé repülők húznak el fö
löttünk, légvédelmi tűz, hét-nyolc távolabbi detonáció. Tizennégy har
minckor még mindig hallom a gépeket az íróasztalomnál.
B. J. jelentette az imént, hogy délelőtt kiürítették a műszaki kart, a
bölcsészetiről pedig tizenegykor mindenkit hazaküldtek.
Tizennégy negyven: újabb robbanások. Ismét a tévét és a venaci
átjátszót bombázták. Az emlékmű is megsérült.
Nišben sok halott és sebesült.

Május 8.
Kemény éjjel. Három óra tájban gépek morajára riadok. Légvédelmi
tűz, nagy buffanásokkal. Kisvártatva kiderül, hogy megint a Majevica
kaszárnyát lőtték. P.-nek ma oda kell mennie ügyeleteskedni.
Ismét grafitbombákat vetett be a NATO. Belgrád egész éjjel sötét
ben volt, miközben minden eddiginél keményebb támadás érte a várost.
Rakéták robbantak a kínai nagykövetségen, a Jugoslavija Szállóban, a
városközpont maga volt a pokol. Batajnicát úgyszintén ijesztő támadás
érte. Állítólag 2,5 tonnás bombákkal szórták meg a katonai röptér ma
radványait.
Mindig is porszemnek tudtam magam a világ viszonylatában, s talán
épp ezért lázad bennem minden maradék szellem a NATO ellen, amely
erőszakkal, tábornoki cinizmussal kívánja tudtomra adni, hogy lófing
se vagyok ebben az életben. Miféle lelkiismeret munkál, ha munkál, a
nagy szövetség vezetőiben, ha képtelenek fölfogni, hogy minden egyes
ártatlan áldozat vére az égre kiált?
Közel volna már e világ végső pusztulása? Nem tudhatjuk.
Van-e egyáltalán értelme ezeknek a jegyzeteknek? Mi a fenét aka
rok velük?
Most már csakugyan és mélyen szenvedünk.
S ismét eszembe ju t Orbán Viktor, aki azt bizonygatja, hogy a
NATO bennünket, jugoszláviai magyarokat is véd. Ugyan már! Minket
is éppúgy semmibe vesz, mint ennek a szerencsétlen országnak min
den más polgárát.
A NATO szerint a Jugoslavija Szállóban volt Arkan szabadcsapa
tainak főhadiszállása. De ha így volt is, hogy a fenébe lehetett csapást
mérni a kínai nagykövetségre is?
A déli krónikában egy Požarevacrol menekülő szerb lány is meg
szólalt V. Sz. mikrofonja előtt. Elmondta, hogy a magyar vámos ötven
márkát vasalt be rajta, csak úgy, nyugta nélkül. - Szégyen - panasz
kodott a lány, s én is csak azt mondhatom, hogy szégyen, gyalázat,
messze bűzlő korrupció. Manapság már minden lehetséges. Éljen a
globalizáció!
Az éjjel, amikor nagy pislogás után elment az áram, a rádióm nem
akart megnyikkanni. A szó szoros értelmében kétségbeestem, hiszen
ha e tébolyban még informálódni sem tudok, akkor egyszerűen elvisel
hetetlenné válik minden. Szerencsére később, miután jól kikáromkod
tam magam, mégis megszólalt a kis masina.
P. tizenhárom óra tízkor megjött. Hazaengedték.

Május 9.
Nyugodt éjszaka. Ismét lenn bombáztak. P. is velem tartott sorba
állni. Egy órát lehúztunk, de cigaretta nem érkezett.
Kiszaladtam a piacra. Vágott dohány sehol. Végül odasomfordáltam egy „nem ma lebarnult” lányhoz, s halkan megkérdeztem, van-e
cigarettája. Volt, hosszú Lucky Strike, huszonöt dinárért. Két dobozzal
vettem. Ilyen drága cigit még sose szívtam. Nagyon be fogom osztani.
Az asztalok közt ténferegve magyar szó ütötte meg a fülem: Nagyon forró a helyzet. - Néhány lépés után visszanéztem. S. L. be
szélgetett valakivel.
Cs. hívott az imént, jó volt hallani a hangját.
A M agyar Szó mai száma közli Konrád György K i adott erre j o 
got? című írását, amely a freiburgi egyetemen április 28-án elhangzott
beszédének részlete. Okos szavak - pusztába kiáltott szavak. A teljes
szöveget a lap persze nem közölhette. Lehet, hogy a kimaradt bekez
désekben a vadkan őrültsége is a helyére van téve.
Május 10.
Végre riadó nélkül telt el az éjszaka. A kínai nagykövetség bombá
zása jókora zavart kelthetett a NATO-ban.
Reggel már hat óra előtt ott szorongtunk a sorban. Cigaretta ma sem
érkezett.
Az utca embere, a tömeg változatlanul a sűrű sötétség útjait járja.
Egy idősebb asszony, aki március 24-e óta minden éjszakáját óvóhe
lyen tölti, hajmeresztő ostobasággal azt fejtegette, hogy az a rohadt
Clinton börtöntöltelék pondrókat ültet a bombázókba, hogy kíméletle
nül irtsák a szerb népet.
Mi lesz, ha egyszer mégis eszmélkedni kezdenek ezek a félreveze
tett emberek? Meg tudják-e majd emészteni, hogy egy maffia önkéntes
áldozatai voltak hosszú éveken át?
A kínai nagykövetség bombázását, úgy hírlik, kettős kém készítette
elő, hogy a BT várható döntését elodázva, meghosszabbítsa a vadkan
hatalmát. Ha mégsem sikerül, a piti diktátor csakugyan mehet DélAfrikába. Állítólag a lopott vagyonát már oda menti.
Az imént hallottam a valjevói rádióban, hogy az ország légterében
egyetlen gép sem tartózkodik. Mire készül a NATO a baklövés után? És
egyáltalán, mi lesz ezzel az agyonbombázott országgal? Marad minden
a régiben, csak épp ötven-hatvan év előtti szinten? A kemény diktatúra
jegyében? Undorodom.
Tizenhárom óra negyvenöt: riadó. Két erős robbanás. Az elsőnél
kinn nézelődtem a teraszon. Úgy vélem, északkeletről érkezett a hang.

A második, erősebb irányát nem tudtuk megállapítani, mert akkor már az
előszobában ültünk, kártya mellett. - A rádió szerint hangrobbanás volt.
Tizenhét ötven: vége a riadónak. Čačak és Kraljevo volt a célpont.
Halottak, sebesültek.
Este kilenc felé: újra riadó.
Május 11.
Reggel már fél hatkor ott álltunk a sorban. Bő két óra kínlódás után
két-két doboz Classicot kaptunk.
A vadkan újra át akarja ejteni a világot. Kezdi „visszavonni” csapa
tait Kosovóból, de senki sem hisz neki. Agymosott őrültek makacssá
gával ragaszkodik a hatalomhoz.
Tizennégy óra öt: riadó. Délen intenzív bombázás.
Tizenöt negyven:vége.
Lányi Zsolt, a kisgazdapárt alelnöke rittyentett egy nagyot: - Legyen
Vajdaság külön ország! - Szerencsére a magyar kormány nem veszi
komolyan az efféle agyrémeket.
Ezentúl a NATO Magyarország, Románia és Bulgária felől is tá
mad. Bírjuk-e, és meddig? Hogy a vadkan bírni fogja, nem kétséges.
Különösen, ha már megvan az egérútja.
Május 12.
Nyugodt éjjel, bár két hullámban is vonultak a gépek. Lenn kegyet
len bombázás.
R-vel már öt óra után ott álltunk á sorban, de cigaretta végül nem
érkezett.
Két újabb számla viszont igen. Adó és villany. Kiszaladtam a piacra
száz márkával. A régi üzérek sehol. Rákérdeztem egy atyafira. Nem,
ő nem vesz márkát. Ütődötten körözni kezdtem, amikor a megszólí
tott utánam eredt, hogy jöjjek csak, van ott a standnál egy asszony.
Visszamentem. - Rendben - mondja a kofa. - Mennyit adna el? Százat - mondom. - Jó - mondja, s nyújtja a markát. Odaadtam neki a
százast. Azt mondja, mindjárt jön, és eltűnik a piac forgatagában.
Néhány pillanatig szidtam magam, mint a bokrot. Te hülye, mi lesz,
ha nem jön vissza?! Egész nap itt fogsz ácsorogni, mint egy ütődött
balfácán? Végül mégis visszajött, és a kezembe nyomott egy rakás
pénzt. Tüzetesen megszámoltam, s kiderült, hogy tíz dinárral többet
adott. Mindketten örültünk, hogy egyikünk sem akarja átejteni a mási
kat, a tízest ugyanis azonnal visszaadtam.
Félünk, félünk félünk, de én még mindig nem annyira a bombázástól.

Újvidékre alig tudok ráismerni. A piacról jövet a Slobodan Bajié
utcán át tartottam a kiállítás melletti kisposta felé, s megrökönyödve
láttam, hogy az egyetemista otthon teljesen megroggyant. Harminchét
évvel ezelőtt laktam ott, s azóta minden megváltozott. Csakugyan,
megmásíthatatlanul Márai Sándor hazája már az én hazám is.
Tizennyolc óra ötven: riadó. Nehéz éjszakánk lesz?
Cs. hívott nemrég, jó volt hallani a hangját.
Május 13.
Reggel négy óra után nyolc erős detonáció Szerémség felől. Akadt
közöttük ablakrázó is. Alighanem ismét a tévé romos épületét lőtték. A
rádió még nem mond semmi biztosat. Ezek a gépek feltehetőleg már
M agyarországon szálltak fel.
G. L. mondja a tanszéken, hogy értesülése szerint a tévét és a rend
őriskolát lőtték hajnalban. Együtt bosszankodunk a Kossuth rádióban
hallható bődületeken, amelyeket a demokrácia nevében tálalnak.
A tévé a Nork vagy a Bazar alól sugároz, a főposta igénybevételé
vel, s ez nagy veszély.
Tizenöt óra öt: riadó. Tizenhat ötvenöt: vége.
Május 14.
Az este ismét grafitbombáztak, de az áramszünet szerencsére rövid
ideig tartott. Verbászon lerombolták a városszéli csatomahidat. Zombor
és Újvidék között így körülményesebb lesz a közlekedés.
Tizennégy óra öt: riadó. Tizenöt harminc: vége.
A jugoszláv fél még mindig feltételeket akar szabni a NATO-nak,
a vezérkari főnök pedig magabiztosan kijelentette, hogy a bombázás
a hadsereg egyetlen egységében sem okozott számottevő kárt. Nosza,
veressük magunkat tovább, majd csak felfordulunk a télen!
Egy kosovói mezőgazdasági birtokon száz menekülő albán halt
meg a NATO céltévesztő támadása után. Nincs mentség rá, mint ahogy
nincs mentség arra sem, amit a rezsim az albán tömegekkel művelt és
művel. Sátáni erők tombolnak közöttünk változatlanul, és Isten hallgat,
mélyebb borzadással, mint Vörösmarty korában.
Május 15.
Az éjjel vad vihar, mennydörgés, zápor, de riadó nélkül, immár má
sodszor az eltelt hat hét alatt.
Cs. B. mesélte a napokban: aNATO-gépet találat éri, zuhanni kezd.
A pilóta kétségbeesetten nyomkodja a gombokat, de nem sikerül ka

tapultálnia. Már vészesen közelít a földhöz, amikor egy karosszék
ben repülő ember mellé ér. - Uram, melyik gombot kell megnyomni?
- kiált át hozzá idegesen. - Tévedés - szól vissza emberünk - , én a
Nafiagasból jövök.
Arról beszélgettünk a karon, hogy az elmúlt hetekben egyetlen ma
gyarországi rokon intézmény sem kereste föl telefonon a tanszéket,
hogy hát miként is vagytok, vagytok-e még egyáltalán, ti szerencsét
lenek. Ez éppannyira sajnálatos, mint az, hogy a Magyar írószövetség
úgyszintén hallgat. Ha nem volna Konrád Györgyünk, ugyan mi vi
gasztalhatna bennünket ebben a mocsárban?
B. J. javasolja, hogy a napokban üljünk le néhányan, és vitassuk
meg, mit is lehetne tenni a tanszék jövője érdekében. Sokat nyilván
nem. Az utóbbi évtizedben mindegyre úgy érzem, hogy a jugoszláviai
magyarság olyan homokzátony, amelyet az áradó víz módszeresen kö
rülnyaldos, majd ellep, szétmos. Én persze ezt a perspektívát is válla
lom. Még ha tudom is, hogy a hadiállapot megszűnte után újabb ezrek
és ezrek fogják elhagyni Vajdaságot. A grandiózus értelmetlenségben
ennek a kitartásnak talán mégis lehet némi értelme.
Tizenkét óra negyvennyolc: riadó. Gyorsan vége.
„Leteée NATO-horde” - mondja „poétikusan” a belgrádi rádió tu
dósítója.
Május 16.
Kései riadó, borult ég alatt. Nyugodt éjszaka. A legközelebbi robba
násokat a Fruska gorában regisztrálták.
A kirándulásra készülő Cs. újra ideszólt.
A világon mind többen sürgetik a bombázás azonnali megszünte
tését. Ezzel természetesen magam is egyetértek, de ha arra gondolok,
hogy az abbahagyás a vadkan hatalmának meghosszabbítását eredmé
nyezné, undor vesz erőt rajtam. Hova jutunk, ha a romokon megerő
síti hatalmát? Ezzel a dilemmával Konrád György sem számol, mert
nem itt kell élnie. Távolról, úgy látszik, minden másnak mutatkozik.
Elvontabb dimenziókban marad.
Éjjel egy órakor csöngött a telefon. Amint fölvettem a kagylót, egy
durva női hang üvölteni kezdett: - Branka, odazovi se, pička ti materi
na. Ja sam primila drogu, znam da si tu, javi se! - A továbbiakra már
nem voltam kíváncsi.

Május 17.
Csöndes, nyugodt éjszaka után ragyogó napsütés. Rutinosan sorba
álltam cigarettáért. Sehol semmi.
Az éjjel újra csöngött a telefon. Fölvettem és befogtam a kagylót,
vártam. A vonal túlsó végén csönd. Csak kövér, nagy szuszogás hallat
szott, s ez idegesítőbb volt a tegnapi nő rikácsolásánál.
J. L.-ék új autonómia-koncepción dolgoznak, amely a területi auto
nómiát is magában foglalja. Merész, hazárd tervezgetés ez, hiszen ha a
Nyugat cserbenhagyja az elüldözött albánokat, s a vadkan a puszta or
szág teljhatalmú ura marad, evidens, hogy etnikai tisztogatásának kö
vetkező célpontja mi leszünk. J.-éket alighanem Pestről biztatják. Pest
számára, néha úgy érzem, mi csaknem annyira lényegtelenek vagyunk,
mint Amerikának az albánok. Kegyetlen dolog, akárhogy vesszük is.
Tizenöt óra húsz: riadó.
A tanszéken J. K. arra hívta föl a figyelmem, hogy a bombázás csak
24-éig tarthat, mert hadüzenet nélkül amerikai katona két hónapon túl
nem vehet részt semmiféle hadviselésben. Később ugyanezt nyomatékosította K. K. is. - És akkor mi lesz? - vetettem föl. - Valami más. A
harmadik világháború - mondta K. K.
Bármint lesz is, a gyalázat biztosan folytatódik. Vagy így, vagy úgy.
Ma ettük az első idei földiepret.
Május 18.
Csöndes éjjel. Hajnalban erős robbanások a Fruska gora és a vá
ros északkeleti határa felől. Engem addigra elnyomott az ideges álom.
Érkeznek Magyarországra a vadászbombázók és a tankölő gépek.
Újabb erős támadásokra kell számítanunk?
Cigarettát ma se kaptam. Majd a sarki maszeknál veszek feláron.
Még az a jó, hogy nem kell egész a piacra menni. É. szerez öt doboz
Rodeót vagy Lovéent Szabadkán. Igazán kedves tőle.
Tizenhat óra előtt: riadó. Nem sokkal később több erős, távoli,
tompa buffanás. Állítólag Sremska Mitrovica környékét bombázták. A
katonai cenzúra továbbra sem engedélyezi a célpontok megnevezését.
Ehelyett a rezsim rádiói azt verklizik, hogy „zločinci su gađali isključivo civilne ciljeve” .
Đinđić pártirodáit feldúlták Belgrádban. Vük Obradovié megússza-e
szárazon?
G. L. tegnap a kezembe nyomta a Holmi egy számát, amelyben egy
előttem ismeretlen szerző néhainak nevezi a jugoszláviai magyar iro
dalmat. Vajon ezek a „néhaizók” mért nem látják be, hogy bizony ők
maguk is néhaiak?

Május 19.
Nyugodt éjszaka után sorbaállás. Sehol semmi. Benézek a tanszékre.
B. J. teljesen abszurdnak látja a pillanatnyi helyzetet. Nagyon egyet
értek vele.
Az utcán K. K.-val futottam össze. Azt bizonygatta, hogy Amerika
és Anglia, amely a múltban annyi gonoszságot követett el, hamarosan
tragédiák sorát fogja megérni, mert az új évezredbe nem lehet kiegyen
lítetlen számlákkal belépni. Isten egyensúlyt tart.
Tanácstalanul hallgattam. Megítélésem szerint Isten, akit valójában
nem lehet megnevezni, nem avatkozik bele a világ dolgaiba. Oly mó
don különösképpen nem, hogy egyeseket segít, másokra meg lecsap.
A legtöbb, amit az ember a megnevezhetetlentől kaphat, csak sejtem, a
kegyelmi állapot, amely azonban, ha csakugyan az, sohasem demonst
rál beavatottságot.
Május 20.
Igen kemény támadás Vajdaság ellen: Zombor, Palics, Szabadka,
Verbász, Szenttamás, Bánát, a Fruška gora.
A Híd-díjat a zsűri B. J.-nek és K. F.-nek ítélte oda. Ha ma B. J.-vel
találkozom, föltétlenül a „megkontrázott” díjhoz fogok neki gratulálni.
Új fűzet, s most azon töprengek, ezt is tele kell-e firkálni, mígnem a
zavaros béke pillanatai elérkeznek.
A vadkan még mindig feltételeket akar szabni.
Módfelett érdekel, hogy a NATO milyen magyarázatot ad a dedinjei
kórház bombázására.
A Beszéljük meg mai műsorában néhányan kikeltek a FIDESZ-es
pökhendiség ellen. Jó tudni, hogy nem csupán e szétbombázott ország
ból látszik kakaskodásnak az, amit a hatalmon levők produkálnak oly
kor odaát.
Cs. ma reggel újra ideszólt. Sajnálom, hogy a kis pénzét eltelefo
nálja.
B. J. attól tart, hogy egy szép napon vonatokon zsuppolnak ki ben
nünket. Úgy gondolom, bár lehet, hogy ez csak dőre remény, hogy
ilyesmire csak akkor kerülhetne sor, ha a vadkan ebből a kalandjából is
megerősödve lábalna ki.
A rezsim propagandája továbbra is undorító. Szemlátomást az agymosottság állapotát akarják fenntartani. Már ez is arra utal, hogy meszsze még a bombázás vége.
Húsz óra huszonöt: riadó.

Május 21.
Az este és éjjel szokatlanul erős szél fújt. Csapkodta a nyitva ha
gyott ablakot, amikor pedig kitártam a szárnyait, dühödten a függönyt
tépdeste.
Éjjel, „állomáskeresőben”, egyszer csak K. A. hangja ütötte meg a
fülemet, gondolom, a Zombori Rádió hullámhosszán. Már rég éreztem
ekkora örömet, pedig gyakori gatyázásaiért azelőtt többször feddtem
lélekben szegényt.
Éjfél után egy órakor fülembe jutott, hogy a zombori lerakatot
minden eddiginél vadabb támadás érte, sőt, egy rakéta vagy bomba
„eltévedt”, és a Vük Karadžić utcában lakóházat talált el. Egy halott,
sebesültek. Nemsokára föltétien hívom E.-éket.
Megtudtam tőlük, hogy ez a támadás volt eddig a legijesztőbb. Az
emberek, ők is, kínjukban kitódultak az utcára. A „kolaterális” károkat
okozó rakéta egyébként tőlük elég messze vágódott be.
Egy jó ismerőstől kérdeztem tegnap, van-e busza hazafelé. - Most
színházba megyek - mondta. Kissé meglepődtem. Ha minden riadó
esetén óvóhelyre vonul, mi készteti színházba? Talán a közösséghez
tartozás vágya, amely úgy-ahogy ellensúlyozza félelmeit?
Megjelent a H íd háborús száma. Pontosan olyan, amilyennek kép
zeltem. Impressziók, panaszok, megrendülések, de a nyomor teljessé
gének dimenziói sehol.
B. I.-nek egyébként nagyon igaza van, midőn jegyzetében azt fej
tegeti, hogy a lidérces éjszakák után a természet rendje szerint felkelő
nap állítja helyre lelki egyensúlyunkat.
Tíz óra ötvennégy: riadó. Se P., se A. nincs még itthon. Tizenkettő
egy: vége.
A telepi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székházát
„okkupálta” a katonaság. Erre a sorsra jutott a zombori Kaszinó is.
S ha netán a NATO bombázná ezeket az épületeket, azt kellene hal
lanunk, hogy a gonosztevők magyar művelődési egyesületeket tettek
meg célpontnak.
P. meséli, hogy nemzetközi szakszervezeti küldöttség érkezik ha
marosan az iskolájukba, s a terepet előkészítő fejesek fölháborodottan
tették föl a kérdést, hogy hol vannak itt a nemzetiségi feliratok, plaká
tok, pannók. Hányinger környékez, hisz P.-t már évek óta a szó szoros
értelmében ki akarják rúgni, mondván, hogy nincs szükség anyanyelvápolásra.
Tizenkettő negyven: erőteljes detonáció. Hangrobbanás? Hallottuk
a vonuló gépet.

M ájus 22.
Az este már szédelegtem a kimerültségtől. Gyanútlanul lefeküdtem,
de fél három felé mégis ki kellett ugranom az ágyból. Gépek vonultak
idegen dörejjel, Belgrád és Újvidék környékét bombázva.
Reggel kilenc felé Zs. jelezte Völklingenből, hogy az este, tusolás
előtt, R. rosszul lett, kórházba kellett szállítani, kómában van. Arra kért,
értesítsem R. húgának fiát Hódságon, mert nem tudja elérni. Sikerült.
Cs.-t mozgósítottam, jelezze Zs.-nek, mert sehogyan sem sikerül őt
visszahívnom.
E. meséli, hogy az éjjel ők is megélték a bombázás földrengésre
emlékeztető tüneteit.
Se áram, se víz.
Tizenkét óra harmincöt: riadó.
Teljesen beborult, vihar készülődik. A szomszéd ház előtt egy aszszony a kiskertet kapálgatja. Ebben a tébolyban talán az ilyesmi az
egyetlen lehetséges menedék. Lám, már Voltaire is megmondta. Bár
ő is gyalázatosnak látta a világot, azt azért még csak nem is sejtette,
amiben majd élnünk adatik.
Tizenhárom óra nyolc: vége a riadónak.
Zs. jelenti, hogy R. egy agyközpontja teljesen szétroncsolódott,
nincs remény rá, hogy túlélje a szélütést. A hírt E.-vel is közöltem.
Náluk sincs villany.
Tizennégy óra: riadó. Tizennégy ötven: vége.
A mai Magyar Szó közli Nádas Péter válaszát Komád Györgynek.
Nádasnak több mindenben igaza van, de a lényeget ő sem közelíti meg,
egyszerűen nem kérdez rá. De hát végső fokon nem Konrád és nem
Nádas véleménye itt a fontos.
Az áram kilenc órakor ment el, s csak most, este fél hétkor jött meg.
Május 23.
Csöndes éjjel, a Fruska gorában bombáztak. Az áram reggel négy
kor elment. A húslevest éjfélig főztem, de, úgy látszik, hiába, ki kell
dobnunk az egészet. Miért is nem vettem már spirituszt, hogy legalább
kávézhatnánk, mint évtizedek óta minden reggel?
Az esti riadót reggel fél hét után fújták le. Az áram hol megjön, hol
elmegy. Kínlódunk. Sikerült két kenyeret szereznem.
Tizenhárom órakor Zs. jelentette, hogy R. meghalt.
J. K.-tól hallottam egy igen sötét, de találó viccet. Találkozik a
szerb és az amerikai gyerek. A szerb kárörvendőn mondja: - Ti nemaš
istoriju! - Mire az amerikai, úgyszintén kárörvendőn: - A ti nećeš imati
geografiju!

Május 24.
Este tízkor, közvetlenül a szirénázás után, három erős robbanás,
majd újra elment az áram. Kisvártatva megjött, noha újvidéki elekt
romos berendezéseket, transzformátorokat is bombázott a NATO.
Hajnali négykor bekapcsoltam a bojlert. Jelenleg, hét óra tájban, még
mindig van áram.
Ma vizsgáztatunk E.-vel. Mindössze másfél óra áll majd az írásbelizők rendelkezésére. Délig, egy óráig a szóbelit is le fogjuk bonyo
lítani. Szorongva gondolok egy esetleges riadóra, amely megzavar
hat bennünket. A hallgatóknak nem épp egyszerű manapság leutazni
Újvidékre. A riadóra vonatkozó rendelkezést viszont nem szeghetem
meg, vállalnom kell a felelősséget a hallgatókért.
E. három-három doboz Rodeót és Drinát hoz jutányos áron.
R. öt dolgot szeretett volna még megérni: 1. az aranylakodalmát;
2. az új évezred kezdetét; 3. össze szerette volna még írni az utódok
számára a paripási, szülőfalujabeli mesterségeket; 4. lapozgatni a Zs.nek ajándékozott képes Bibliát; 5. elmenni még egyszer Berlinbe, a
romtemplomba. Semmi sem sikerült neki.
Tizenöt óra után: riadó. Két hullámban heves támadás a város kör
nyéke ellen. Előbb három-négy masszív robbanás hallatszott délkelet
felől, majd újabb négy-öt rakéta vagy bomba a Naftagast érte. Sűrű,
fekete füst gomolyog a romok felől.
Este fél nyolc felé ismét elment az áram. Töksötétben rostokolunk,
találgatva, mikor lesz a riadó, s elkerülnek-e bennünket a gépek.
Huszonegy óra ötvenhárom: riadó, tündöklő holdfényben. P. fölkel,
mert fél, hogy hamarosan érkeznek.
Május 25.
Csöndes éjszaka után ragyogó hajnal. Áram és víz van. Ma már a
gép is moshatna talán. Tegnap olyan gyenge volt az áram, hogy fuldoklott a masina.
A pénzünk fogytán. íme, május vége van, de még a januári fizetése
met sem kaptam meg. Fölzabálja a háború, de majd csak lesz valahogy.
K. K.-nak, J. K.-nak mégsem lett igaza. Semmi jele annak, hogy
a NATO abbahagyni készülne a bombázást. Sőt, a drága tábornokok
siettetik a Taszáron állomásozó „lódarazsak” mielőbbi bevetését, mert
közelségük meglepetést biztosít. Attól tartok, hogy a hosszú fárasztásnak mégsem lesz kézzelfogható eredménye, s végül meredeken, kö
nyörtelenül csap majd le ránk a nyomor. A mostaninál is jóval sivárabb
nyomor.

Délelőtt elment a víz, délben az áram is.
Tizenhárom óra öt: riadó. Tizenöt negyvenöt: vége, majd váratlanul
erős detonáció. Feltehetőleg hangrobbanás.
Május 26.
Éjjel fél egykor félelmetes repülővonulásra riadtam föl. A légvé
delem vadul kafifogott, ismét „megsűrűsödött” a levegő. Mindhárman
előbújtunk vackunkról. Mint kiderült, ismét a tévét bombázták, egy ra
kéta vagy bomba pedig a Duna innenső oldalán ért célba, a Danubius
Evezősklub tájékán. Jókora kráter keletkezett, miközben néhány autó az
égnek röpült. Szerencsére a közeli egyetemista otthon nem sérült meg.
Áramunk újra nincs.
Ma délelőtt néhány órácskára egyikünk sem lesz itthon. Azért fo
hászkodom, hogy ha számunkra a hontalanság van megírva a sors
nagykönyvében, akkor sújtson le utcánkra az erőszak, amikor távol
vagyunk.
A vadkan, mint várható is volt, tébolyultságában nem hajlandó
a kompromisszumra. Ma éjjel hallottam a SZER-ben egy kruševaci
édesanya vallomását, a fia Kosovóban katona. Harmattisztán tiltako
zott az őrültség ellen. Véleménye szerint az emberek 95 százaléka pon
tosan látja már, hogy a hatalom csakis a maga pozícióit védi, a tömegek
azonban, sajnos, semmit sem tehetnek.
Tizenöt óra tizenöt: riadó. Tizenhat harminc: vége.
A piacon végre megjelent a jó minőségű, alkalmasint hercegovinai
dohány. Aranysárga, jó illatú, kellemes. Most már igazán jöhetne egy
kis pénz. Ma ötven márkát el kellett adnom abból a százból, amit a
télen Cs. itthon hagyott.
Fél füllel hallom a Kossuth rádióban, hogy a NATO szerint gyors
válasz érkezne arra, ha a vajdasági magyarságot bántódás érné. Adja
isten, hogy se ellenünk elkövetett atrocitásokra, se gyors válaszra ne
kerüljön sor.
Eddig még sohasem voltunk annyira a Héttoronyba zárva, mint
manapság. É. hozott Pestről egy könyvheti katalógust, s az embernek
bőgni lenne kedve, hisz a reklámozott könyveket nemhogy nem vásá
rolhatja meg, kézbe se veheti.
Az éjjel a légvédelem, első ízben, rakétát lőtt ki. A teraszról néztem,
amint vörös csíkot húzva maga után - fölkúszott a semmibe.
Huszonkét óra harmincnégy: riadó. Káprázatosán tiszta, csillagos
ég. Két óra tájt kemény gépvonulás.

Május 27.
Fülledt, napos reggel. Benézek a tanszékre.
Hazafelé, a Spensen erős robbanás ért utol. Beleremegtek a kira
katok. Mindenki fölneszeit, de csak néhányan kezdtek sietni, ki a sza
badba.
Tizennégy óra ötvenöt: riadó. Negyed öt óta gépek intenzív vonu
lása. Előbb két távoli, majd egy ablakrázó detonáció. Csöndes az utca.
Csak itt-ott lézeng néhány egykedvű ember. Tizennyolc óra három:
vége a riadónak.
M egtörtént a vadkan elleni hágai vádemelés. Úgy gondolom, ez
csak tovább növeli a válságot, s mind távolibbá teszi a politikai megol
dást. Végül mégis invázióra kerül sor?
Délután Palicsot, Szenttamást is támadták. Mivel a Naftagas irá
nyából újra füstfelhő gomolyog, a délutáni detonáció hangja nyilván
az épen maradt s most eltalált tartályok felől érkezett.
Húsz óra húsz: riadó. A holdvilágnál, balról, újra sötét füstfelhők,
akár egy hónappal ezelőtt. Mintha végérvényesen a sátán hatalma alá
kerültünk volna, úgy vergődünk ezen a körhintán.
Május 28.
Reggel fél hat felé fölkeltem kávét főzni. Szöszmötölés közben
repülőzúgás ütötte meg a fülemet, majd távoli detonáció következett.
Hangrobbanás?
A belgrádi rádióból továbbra is egyfolytában ömlik a genny, a ha
zugság, a NATO pedig fittyet hány minden áldozatnak, és még min
dig a hatalom és megtorlás üdvözítő erejében bízik. Lassanként egész
Európa fölkiálthat: Eli, Eli! Lama sabaktani! Azt hiszem, manapság
még a hívők sem értik az ember páratlan elhagyatottságát. Mert leg
többjük nem tud és nem akar befelé indulni.
Tizenhat óra tájban gép vonul el, majd erős detonáció. Azt sem tud
juk, riadó van-e. Nincs áram.
A reggeli robbanás Temerin felől hallatszott. Ott bombázott a NATO
egy gazdaságot, amelyet nyilván a katonaság szállt meg.
Taszárra megérkeztek a tankölő „varacskos disznók” . Ha bevetik
őket, sok lesz a halott. A Magyarországon állomásozó F-18-as „lódara
zsak” már javában marnak bennünket.
Május 29.
Éjfél körül erős dörgéssel, viszonylag alacsonyan keringni kezdtek a
város fölött a gépek. Kisiettem a teraszra. Kisvártatva nagy fényű becsa-

pódások voltak láthatók a tévé épülete táján. A robbanások hangja nyolc
tíz másodperc múlva érkezett. Néhány robbanás után P. már megszokott
helyén, a folyosón kuporgott, majd előbújt A. is: - Azt mesélik az utcán,
hogy a Halpiacot lövik. - Ugyan már - válaszoltam - , pontosan látszik,
hogy hol vágódnak be a lövedékek. - Néhány perc után újabb találatokat
észleltem, hátraszólva, hogy készüljenek a detonációkra. Remegett min
den ablak, valahányszor a széles, kövér robaj hozzánk érkezett.
Éjfél után kettőkor újra morajlás, de a várost már nem lőtték.
Csernomirgyin a vadkannak azzal az ígéretével utazott haza, hogy
Jugoszlávia hajlandó elfogadni a nyolcak tervét. Elvben természete
sen, amivel a gyakorlati lépésekre váró NATO aligha fog megelégedni.
Mégis a béke reménye csillant volna meg? Szinte hihetetlen!
Mindig kétkedőn ízlelgettem a mondást, hogy az ember rendkívül
sokat kibír. Most be kell látnom, hogy csakugyan így van. Mégsem
szeretném, ha Cs. most hazajönne.
Úristen, mekkora lelki törések keletkeznek itt, miközben az ismerős
tárgyak között ténfergek naphosszat idővesztetten!
Megjött a víz, elment az áram.
Tizenkettő negyven: erős detonáció.
Május 30.
Éjjel fél tizenkettő táján gépek huzamos, masszív vonulása, de sze
rencsére bennünket ezúttal nem szórtak meg az újra kerek hold alatt.
Nyolc óra ötven: riadó. A. útban van V.-ékhez. A valjevói rádióban
hallom, hogy Belgrád környékét bombázzák. Tíz óra kettő: vége a ria
dónak. Tíz negyvenötkor: nagy hangrobbanás.
A belgrádi rádióban ankét folyik arról, hogy mit is jelent a hágai
vádemelés. A megszólalók egytől egyig azt bizonygatják, hogy a vad
kan semmihez sem hasonlítható, egy a néppel, földre szállt angyal, aki
soha-soha senkit nem bántott. Ma született bárány, mondhatnám, épp
úgy, mint a megtévesztettek sokasága. így aztán az albánok kiűzetésé
ről a tömegek még mindig nem hajlandók tudni. Csakugyan határtalan
volna a mennyeiség mítosza? Ha igen, nem irigylem a szerb jövőt.
Tizenkettő harminc: riadó. A. hazaért. Tizenhárom negyven: vége.
Tizennégy negyvenöt: erős detonáció. Hangrobbanás?
Tizenhét tíz: riadó. Negyed hatkor gépek kezdenek dübörögni a
város felett. Sorozatszerű becsapódások. A tévétől kissé jobbra: nagy
fíistfelhő. Még inkább jobbról, már Kamenica irányából, úgyszintén
füst száll. Jó húsz percen át tartott a zuhé. Pillanatnyilag csönd van.
Tizennyolc tizenöt: vége a riadónak.

Kamenicán a volt híd környékét lőtték, de egy-két rakéta elcsúszott,
és a Putnik vajda utcában nagy károkat okozott két-három családi ház
ban. A lakók, remélem, nem voltak otthon.
Huszonegy óra negyven: riadó, immár negyedszer a mai napon.
Május 31.
Hajnali háromnegyed négykor két erős robbanás ugraszt ki az ágy
ból. A gomolygó fiist irányából ítélve a Római-sáncoknál levő transz
formátor-állomást bombázhatták. Az egész városban elment az áram.
Süket, béna hajnal.
Öt óra negyven: megjött az áram. Talán sikerül megfőznöm a reg
geli kávét.
A snidling, mintha vesztét érezné, tombol jókedvében. Ma hajnal
ban tizenkilenc virágot számoltam meg rajta.
Benn jártam a tanszéken. Vizsgán. Alighogy beértem: riadó. A jelöl
tek megszeppenve kérdezték, hogy most mi lesz. - Várunk - mondtam.
Jó tíz perccel később konzultáltam B.-t, hogy vállalhatom-e a kocká
zatot. - Igen - válaszolta. Végigcsináltuk a dolgot az „igazgatói”-ban.
Megúsztuk egy hangrobbanással.
G. L.-nek a minisztérium engedélyezte a kisvárdai zsűrizést. Örülök
neki, de nem irigylem azért a pillanatért, amikor majd „haza” kell ér
keznie.
B. mesélte, hogy a tegnap délutáni támadást közvetlen közelről élte
át. Egy Duna-parti emeletes házban jártak M.-mel, fönn a nyolcadikon,
amikor szemben, a túlsó parton hullani kezdtek a rakéták. A volt híd
után következő alagút innenső és túlsó bejáratát lőtték, illetve kamenicai „üres” házakat, melyeket nyilván a katonaság használt. Egy jelen
levő figura szerint a kamenicai hídon rekedt kombi temerini magyaré,
aki lokátorként működött a híd lebombázásakor. Mi készül itt?
Megjött az áram. Ezúttal háromórás volt a szünet.
Tizenhét óra kettő: riadó. Tizennyolc huszonöt: vége. Šabacot bom
bázták.
Húsz óra harmincnégy: riadó. A harmadik ma.
Nemrég Cs. hívott bennünket, kissé szomorkás hangon, Zs.-éktől.
Június 1.
Nyugodt éjszaka után biztató hírek. Talán mégis lesz politikai meg
oldás. Annak ellenére, hogy a vadkan aligha fogadja el a Kosovóba
telepítendő békeerők Nyugattól megkövetelt összetételét. Neki csak az
felelne meg, ha a tartományban orosz, fehérorosz, kínai, bangladesi és

csádi egységek állomásoznának, hogy az etnikai tisztogatás definitívvé váljon, s ugyanakkor véres trónusa is megmaradjon. Isten mentsen
bennünket attól, hogy tíz éve folyó politikáját tovább is gyakorolhassa.
Talán mégis fölébrednek rossz álmukból a tömegek, talán mégis a fele
lősségesség jegyében alakulhat ki az új helyzet.
A mai Blicben olvasom Koštunica nyilatkozatát. Tömény nacio
nalizmus hatja át. Számomra érthetetlen, hogy az emberi dimenzióról
miként kerülhet át a súly a nemzetire. Mindenekelőtt embernek kell
lennünk, s csak aztán ennek vagy annak a nemzetnek a tagja.
Crna Gorában a katonaság tegnap összecsapott a rendőrséggel.
Mégis rászánná magát a vadkan a leszámolásra?
Enyhül a cigarettahiány. Feláron most már naponta hozzá lehet jut
ni a dohányhoz. Ha megkapom a januári fizetésemet, a piacon veszek
egy kiló nyerskávét. Módfelett hiányzik már a presszó.
T. meghozta a januári fizetést.
Délután nagy borulat, kiadós zápor. Soha jobbkor. Most pihennek
a „lódarazsak” .
Tizennyolc óra óta újra nincs áram.
Húsz óra négy: riadó.
Június 2.
Már hetven napja zuhognak ránk a bombák, miközben ártatlan em
berek sokasága pusztul el ostobán. Növi Pazar központjában egy elté
vedt lövedék lakóházat talált cl, több mint tíz halott. Surdulicában az
öregek szétlőtt otthonában és a tüdőgondozóban csaknem húsz halott.
Ma érkezik Martti Ahtisaari és Csernomirgyin a kész béketervvel.
Ahtisaari úgy nyilatkozott, hogy nem tárgyalni jön, hanem bemutatni
a tervet Miloševićnek és az ország népének. Nyugaton egyértelműen
leszögezték, hogy a jelen pillanat nem a trükköké, hanem a döntésé. A
vadkan azonban, harcias tábornokoktól körülvéve, alighanem mégis
alkudozni próbál, sőt feltételeket szabni, noha jól tudja, hogy ez csakis
a helyzet további romlásához vezethet. Ha következetes lesz önmagá
hoz, folytatni fogja népe brutális feláldozásának politikáját. Valahogy
úgy érzem, a hatalmas kelés még nem ért meg arra, hogy gyógyulást
hozón kifakadjon.
Az éjszaka csöndes volt. Rumát, a Venacot, Pancsovát támadták
erre felénk.
A tanszékről jövet mintha szirénázást hallottam volna távolról.
Nálunk nincs áram. Épp sörért indultam, amikor a folyosón hangrob
banás rázta meg egy lakás ajtaját.

Ahtisaariék ma nem jönnek.
Most, tizenöt órakor jelentette a rádió, hogy mégis. Ugyan mi lesz?
Tizenhat óra: riadó. Két távolabbi detonáció. Tizenhat negyven
négy: vége.
A megtáltosodott Csurka határrevíziós javaslatot tett. Valahol a
nagycsatornánál húzná meg a határt, Bánátból pedig a Kikinda környé
ki részeket csatolná vissza. K. J. határozottan elutasította a gondolatot,
arra kérve nevezettet, hogy hagyjon már békén bennünket. Csakugyan
végső ideje volna már Csurkát megállítani! Hagyja a fenébe „nemzet
mentő” és országgyarapító provokációit!
Június 3.
Csöndes éjszaka, csak lenn bombáztak, a folytonosság kedvéért.
Mára a vadkan egyik fő maffiózó társa, Drágán Tomié összehív
ta a szerb parlament ülését. Lehet, hogy a vadkan a szkupstina mögé
bújva próbálja lenyelni és lenyeletni a békát. Vagy újabb nemet vár
hívséges lakájaitól? Talán mégsem, hisz az végtelenbe nyúló bom
bázást eredményezne. Ha viszont elfogadja az Ahtisaariék által pre
zentált feltételeket, akkor a béketeremtő tartuffe-i szerepét csak rövid
ideig játszhatja, hisz a hadiállapot megszűnte után felelősségre vonása
elkerülhetetlenné válik. A diktatúra eresztékei, akárhogy vesszük is,
recsegnek-ropognak. Szabad-e reménykednünk, lehet-e bizakodnunk
ebben a grandiózus balkáni kocsmában?
Különös élmény: mintha mindentől függetlenül a béke lehetősége,
közelsége mutatná magát. A boltokban, a trafikokban helyreállt a rend, s
az emberek viselkedése is jelzi, hogy most már valami más következik.
Nyolc óra harmincöt: riadó. S még reménykedjen az ember! Kilenc
tizenegy: vége.
Délelőtt éppen csak kiléptem a Spens túlsó felén, felugattak a szi
rénák. Mire a fakultás elé értem, már a repülőzúgás is hallható volt. Az
épületben nem volt áram. Csak Cs. M.-mel, később B. E.-vel találkoz
tam. A gépek vonulását az irodámban is tisztán hallottam. Elmenőben
B.-vel futottam össze az utcán. Latolgattuk, miben is reménykedhe
tünk. Nem vetett föl bennünket a jókedv.
Most, fél egy felé, hogy hazaértem, még mindig tart a riadó.
Felzúgott az őrültek kórusa: - Győztünk! - Illetve: - Holnap végképp
győzni fogunk! - Közben se villany, se víz, se alapvető életfeltételek.
A nyomor ellenére örülök annak, hogy ragasztós cigarettapapírhoz
jutottam. Igaz ugyan, hogy a múltkorjában vásárolt jó dohány penészedni kezdett, alighanem túllocsoltam, de ilyen papírral „pödörni” jó.

Épp most, délután fél három felé hallom a Deutsche Welle hullám
hosszán, hogy a szerb parlament elfogadta a béketervet. Ugyanaz a
parlament, amely márciusban nyálfröcskölőti pöffeszkedett. Ezért kel
lett bombáztatni az országot? Miféle körmönfont számítás húzódik
meg a dolog mögött? Egyelőre nem értem.
Két erős detonáció. Egy gépet láttam is a szikrázó égen. Járőröznek,
köröznek, megmutatják, hogy változatlanul itt vannak. Várom már na
gyon, hogy a belgrádi rádió milyen csomagolásban tálalja a parlamenti
döntés hírét.
Tizennégy óra negyvenhat: vége a riadónak.
Már csaknem öt órája nincs áramunk, nemrég a víz is elment. Ez
már a végső győzelem?
„Odbranili smo slobodu, dostojanstvo i čast naroda” - harsogja pa
tetikusan a rádió, miközben a rendszer keményebb feltételeket kényte
len elfogadni, mint kellett volna márciusban. Arról nem is szólva, hogy
nyugati becslések szerint a halottak és sebesültek száma a katonaság
nál eléri a tízezret.
Cs. hívott Zs.-éktől.
Június 4.
Este újra szirénázás nélkül térhettünk pihenőre. Csak lenn, DélSzerbiában és Kosovóban bombáztak, a rend kedvéért.
Tulajdonképpen örülni kéne most nagyon, hogy talán a rezsim vere
ségének lehetünk tanúi. De nincs bennem eufória, inkább mély csömör,
s továbbra is úgy látom, hogy a fasiszta-kommunista maffia tényleges
csődjétől még igen messze vagyunk. A kisstílű hazugok, csalók, papa
gájok és tolvajok országló klánja, ameddig teheti, brutálisan mellőzni
fogja a tényleges érdekeket. A rendszer, természetéből következik ez,
önszántából visszavonulni nem fog soha.
Egyre többfelöl hallom a merőben irracionális föltevést, P. is han
goztatta már néhányszor, hogy a vadkan valójában Amerika embere,
eladta az országot, szándékosan bombáztatta, csakhogy később parádé
san mindent újra föl lehessen építeni. A bizarr teóriában ott a bökkenő,
hogy a vadkan mindennél jobban imádja a maga hatalmát, s épp ezért
erre a manőverre sohasem vállalkozott volna. Újjáépítésre csakis a tá
vozása után kerülhet sor. Márpedig ez a kis diktátor mindenre inkább
hajlandó, mint hogy a hatalomról lemondjon. Életeleme az emberekkel
való manipulálás!
Az éjjel megint nem volt áram. Most nyolcat ütött az óra, de még min
dig nem jött meg. Csodálatos ez a végső győzelem! Háromezer márkás
Chanel-kosztümjeiben vajon miként feszeng mostanában Gorica Gajevié?

Kilenc óra három: riadó. Távoli, tompa buffanások. Tíz óra tizenhá
rom: vége a riadónak.
Áram még mindig nincs. A víz is elment. A rádió híre szerint
Manđelos, Vrdnik és a Crveni čot környékét bombázták.
A jövé hét elején elkészítjük és leadjuk Cs. munkahelyi pályázatát.
Tizenöt óra egy: riadó. Tizenhat huszonhét: vége.
Tizennyolc óra ötvenöt: riadó. Húsz harminc: vége.
Este fél tízkor megint elment az éppen csak megjött áram.
Június 5.
Nyolc óra harminc: riadó. Most indulok bevásárolni. Kilenc óra
huszonhét: vége. Közben Cs. hívott bennünket a völklingeni vasútál
lomásról.
A helyzet lassú rendeződésének jeleként már két helyen láttam sze
meskávét. A láz lassanként alábbhagy, de az eljövendő hetektől válto
zatlanul szorongok.
Seseljék a nagy műfelháborodás után mégis maradnak a kormány
ban. Máris erősödni látszik a rendszer, márpedig így nem lehet újra
kezdeni semmit.
Tizenkilenc óra harminc: elment az áram.
Most azon töprengek, hogy ha a napokban netán csakugyan vége
szakad a bombázásnak, megszünteti-e a rezsim a hadiállapotot. Attól
tartok, hosszasan ki fog várni, hogy a belső tenzió ne törhessen magá
nak utat.
A Blacéban tárgyaló jugoszláv tábornokok szünetet kértek, mert
néhány kérdés, részlet ügyében konzultálni szeretnék Belgrádot. Ha
húzni akarják az időt, a bombázás folytatódik. Ha szántszándékkal szarakodnak, a béketerv kútba esik.
Šešelj állítólag mégis kivonul a kormányból.
Június 6.
Csillagos, csöndes éjjel.
Cs. pályázata borzolja az idegeimet. Annak idején nem tisztázódott
a kari szerveknél, hogy fizetnie kell-e a magisztrálásért, és mennyit. A
hivatal most elkezdett vacakolni. Pedig milyen jó lenne, ha a félelme
tes körülmények közé visszatérve, legalább fél munkaidővel dolgoz
hatna a tanítóképző karon.
A Vasárnapi újság elég részletesen megemlékezett a trianoni békeszerződésről. Előtérben az érzelmi mozzanatok álltak, melyeket két
ségbe vonni nemigen lehet. Hiszen Trianon fáj, csakugyan, ám ugyan

akkor az ilyen műsorokban sohasem érvényesül a másik, a harmadik, a
tizedik nézőpont, amely ellensúlya lehetne az ún. magyar fájdalomnak.
Trianont, igaz, nem előzte meg népszavazás, nem kétséges azonban,
hogy a történelmi Magyarország akkor már tarthatatlan volt. Részben
épp azért, mert a magyar politika eljátszotta magát.
Hiába hőzöng hát napjainkban Csurka István, albán és szerb vér árán
nem lehet visszacsatolni az egykori déli részeket. Nekünk, úgy látszik, itt
kell pusztulnunk, lassan, biztosan, és mazochizmus nélkül vállalnunk az
eltűnést. Egyetemes relációkban szemlélődve ez nem is oly nehéz.
A szerb tábornokok tervszerűen lassítják a tárgyalásokat Macedó
niában. Úgy hírlik, ha ma este sem írják alá a megegyezést, a NATO
megszakítja a tárgyalásokat.
Az időhúzás eredménye: egy óra háromkor - riadó!
Június 7.
Csöndes éjjel.
A szerb katonai küldöttség megtorpedózta a békeszerződés szö
vegét. A londoni rádió értesülése szerint a katonaság képviselői nem
hajlandók szavatolni a menekültek visszatérését, és nem hajlandók a
tartományból kivonni minden erőt. Tárgyalni azonban hajlandók: rogyásig. Hamisítatlan vadkan! Mégis invázóig megy a dolog?
P. ügyeletre ment. Délelőtt talán mégsem lesz zuhé. Cs. hívott, ag
gódón.
Ijesztő mendemondák kapnak lábra. P. egy kollégája bizalmasan el
mondta, hogy Verbászra teherautókon szállítják a hűtött katonahullákat,
melyeket jobb időkig a kórházban tárolnak. Verbászon állítólag már
megjelentek a fosztogatók is. Higgyem-e? Mindenesetre lehet, hogy ezt
az óriási morális fertőt csakugyan nem lehet megúszni szárazon.
A napokban Tuđman nagy beszédét hallgattam a zágrábi rádióban.
A horvát ifjúsághoz szólt, patetikus „horvát” szólamokat hangoztatva.
Borsózott a hátam. Annyira beteg ez a Balkán, hogy a kiutat még csak
sejteni sem lehet.
Tizenhat óra tíz: riadó. Tizennyolc negyvenöt: vége.
Huszonhárom óra harmincegy: riadó.
Eddig két hullámban támadták a Naftagast. Nagy tűz vörösük ide a
robbanások után.
Éjfél van. Újra hallom a gépek vonulását.
Nulla óra tizenhárom: a támadás harmadik hulláma iszonyatos ere
jű. Szőnyegbombázásra emlékeztet. A legerősebb, amely a Naftagast
eddig érte.

Június 8.
Nyolc órakor elment az áram.
Cs. aggódón hívott bennünket.
Úgy gondolom, az éjszakai bombázás csak amolyan ráadás volt,
melyet mégis a béke fog követni. Nem tudhatni róla, hogy „szurokszagú, hajófelkészítés-szagú” lesz-e, vagy „ambroszia illatú”, mely
utóbbinak Arisztophanész emlékezetes figurája oly nagyon örült volna.
Mindenesetre a szurokszag sokkal valószínűbb.
A hírekből ítélve a tegnapi bombázás csakugyan „búcsúbombázás”
volt.
Huszonkét óra hét: riadó.
Június 9.
Biztató jelek, ám a szerb generálisok, a vadkan utasítására, tovább
játsszák kis játékaikat. Értem én, hogy nem akarnak visszavonulni a
határokról. Hiszen ha maradhatnának, az érvényes jugoszláv doku
mentumoktól kegyetlenül megfosztott menekülteket nem kellene viszszaengedniük. Még mindig az etnikai tisztogatás szellemét akarják te
hát fenntartani, de remélem, tervük nem fog sikerülni. Elég a fasiszta
szeméthegyekből.
Ugyanakkor azonban a kosovói szerbek sorsa miatt is szorongok.
Okádék lenne, ha a KFH bosszút állhatna. Bosszút azokon is, kik a
vadkan lába nyomát sohasem csókolták.
A kínaiak vastagon szarnak az ENSZ-ben, és jól teszik. Követségük
bombázása alapot ad arra, hogy a szerb hatalom gaztetteitől eltekint
senek. Érdekek - mindenütt, mindenkor perfid érdekek. Változatlanul
érvényes a szentencia, hogy a politika kurva. Az igazán leverő azonban
az, hogy ennek a kurvaságnak az erő és hatalom képviselői a megtör
téntek ellenére ma is áldozni kívánnak. Hogy mennyire betegek, ma
guk a politikusok persze nem tudják megítélni.
Amikor tavaly szeptemberben Erzsitől búcsúztam kéretlenül, a ször
nyűségek megsejtése vitt a teljes reménytelenségig. Képzeletet felülmú
lón minden bekövetkezett. Nagy kérdés azonban, hogy a sovén gyűlölet
mocskától meg tudnak-e tisztulni itt a lelkek a kataklizma után.
A napokban ismét Vörösmartról álmodtam. Nem tudom megfejteni,
mikor és miért jönnek ezek az álmok, melyek ébredés után levertséggel
töltenek el. Ami valamikor páratlanul szép volt, most mindig kafkai
dimenziókban mutatja magát álmaimban.

Június 10.
Tegnap este tíz előtt mégis aláírták a kumanovói „papír”-t. Nem
sokkal később üvölteni, nyeríteni kezdtek a kamaszok az utcán, lövé
sek, géppisztolysorozatok dördültek, fölzászlózott autók száguldoztak
le-föl nagy tülköléssel, a légvédelem pedig hosszú sorozatokat küldött
az ég felé. Végül kigyulladtak az utcai lámpák is, amit nem egészen
értek, hisz az elmúlt napokban egymást érték a kikapcsolások.
Nem tudom, a tömeg mekkora hányada ünnepelte a „győzelmet”, s
mekkora a puszta tényt, hogy vége a bombázásnak. Az azonban biztos
nak látszik, hogy a légvédelmisek a megpróbáltatások, a hiábavalóság
végét ünnepelték utolsó „tűzijátékuk”-kal.
A belgrádi rádió persze nagy nyomatékkai a vadkan „békepolitikájá ”-nak győzelmét húzza alá, nyom atékosba. Az agymosásnak foly
tatódnia kell a kapituláció pillanataiban is. A riportok alanya, az „is
tenadta nép” győzelemittasan harsog, a vadkant élteti.
Süllyedünk tovább, de meddig?
K. K. meséli, hogy a magyar és a horvát tévé jelentette, a vadkant az
elmúlt hetekben több ízben is meglegyintette a szél. K. látta is odafönn
a tévében, furcsán lefittyedt szájjal. A súlyos depresszióba esett virá
gos asszony körül pedig, állítólag, orvosok buzgólkodnak naphoszszat. Mindenesetre, ha akkora hatalom lett volna a kezemben, mint az
övékben, és ha oly gyalázatosán visszaéltem volna vele, mint ők, egy
pillanatig sem tudnék tovább élni.
Solana bejelentette a bombázás szüneteltetését.
Június 11.
Bár idegeimben még elevenen él a szirénaugatás emléke, lassan
visszazökkenünk a békés mindennapokba. Az emberekben szemláto
mást lohad az eufória. Mozdulataikat mintha tanácstalanság lassítaná
máris. A páratlan feszültséget tétovaság váltotta fel.
Június 12.
Az oroszok - ragacsos, embertelen, nagyszláv indíttatástól vezérel
ve, nyomorukra jellem ző módon - ígéretük ellenére boszniai SFORkatonákat vezényeltek a „testvéri” Kosovóba. A bizáncinál is bizantinikusabb orosz kormányzat egyfolytában hangsúlyozta tegnap, hogy a
„Mama Oroszország” által kiküldött csapatok nem fognak elsőként be
vonulni a tartományba. De mit ad isten, éjfél után fél kettőkor a medve
mégis becammogott PriStinába! Eget rengető ováció, sorozatlövések
fogadták szerb részről, miközben Igor Ivanov a tájékozatlant játszotta

a Nyugat előtt. Senki se akarja tudni, hogy az előőrsnek ki adott paran
csot a bevonulásra.
Tulajdonképpen még szimpatikus is lehetne, hogy a medve átveri a
NATO-t, de mégsem az, mert a posztkommunista, erősen keleti orosz
kormányzat csakis a maga hiúságát tartja szem előtt. Nem bánom, mű
ködjön csak együtt a vadkannal, hadd legyen még nagyobb a bűz kö
rülöttünk. Éljen a vadkan, életünk megmentője! Győztünk, vagy mi a
rosseb!
Mennyire jellem ző és fájdalmas, hogy az elmúlt hetekben az orosz
vezetés soha, egyetlen szóval se tért ki az albánok golgotájára. A „vérség” alapján számukra a vadkan fontosabb minden gyalázatnál.
P. az utóbbi időben többször emlegette szemrehányón, hogy az év
tized elején miért is nem költöztünk át Magyarországra. Váltig úgy
érzem, nincs igaza. Mert ugyan mit is kezdhetnék Magyarországon?
Nyilván bürokratikus folyosókon ácsorognék az állampolgárságra vár
va. De hisz itt is ez a sorsom! A rendszer hosszú hónapok óta nem
adja meg az állampolgárságot, noha negyvennégy éve újvidéki lakos
vagyok. A hontalanságnak, sajnos, ilyen vetülete is van.
Jelcin megjátssza a hűiét. Besietett a Kremlbe, hogy tisztázza a jel
legzetesen orosz (vagy inkább szovjet) szószegés körülményeit. Zajlik
a színjáték ki tudja hányadik fölvonása, az orosz előőrs azonban csak
lecövekelt a prištinai repülőtéren.
Kiderült, hogy a bevonulásra maga Jelcin adott parancsot.
Június 13.
A hadiállapot feloldásáról szó sincs. A szétlőtt ország fölött már
csak villámok cikáznak, szélesen guruló mennydörgés kíséretében, a
hatalom azonban továbbra is a rendkívüliség mellett próbál kitartani.
A vadkan, úgy látszik, éppúgy maradni fog, mint maradt nyolc eszten
deje Szaddám. Sovány, sőt girhes tehát a NATO győzelme, amelyről
Madeleine Albright beszélt lelkesen a Macedóniában szorongó albán
menekültek előtt.
Cs. hívott. Örülök a sikeres előadásának.
Tíz óra negyven: elment az áram.
Június 14.
Rothad a csönd.
Sešelj pöki a markát, hogy mégis kivonul a kormányból. Nem tud
ni, mi készül nacionalista álmai gőze alatt.

A vadkan a csak rá jellemző cinizmussal a beškai romos hídnál
megnyitotta az ország újjáépítésének ragyogó korszakát. A túriai gaz
dag olajmező feltárásának esete ismétlődik tehát, mintha mi sem tör
tént volna.
A kačaniki albán tömegsírok a borzalom hírhozói, miközben a boszszú elől templomokba, kaszárnyákba húzódik a menekülő szerb lakos
ság. Mit csinál most a NATO? A KFH még rengeteg borsot fog tömi a
világ orra alá.
Június 15.
A menekülő kosovói szerbek árulást kiáltanak, még mindig nem
látva be, hogy a vadkan tíz álló esztendeje mást sem csinál, mint az
árulás, az ember elárulásának politikáját folytatja. Balša Špadijer meg,
a pesti nagykövet, miközben szóvá teszi a Csurka-féle revíziós terve
ket, továbbra is azt állítja, hogy a nemzetiségi viszonyok kiépítésében
Jugoszlávia „fölülmúlja az európai mércéket”, és Kosovóban nem a
„nemzetiségi jogok hiánya, hanem a szeparatizmus és a terrorizmus kö
vetkeztében került sor a nem kívánt eseményekre” . A blőd imamalom
tehát tovább jár, a reménytelenség kapuját tartva nyitva előttünk. Pedig,
lám, már-már annyi a jogunk, hogy Dunát lehetne rekeszteni vele.
Nem tagadom, örülök annak, hogy Magyarország, Románia és
Bulgária egyelőre nem nyitja meg légterét az orosz csapatszállító gé
pek előtt. A hiúságában sértett medve nagy étvágyát csillapítani kell.
Ha igaz, amit a francia rádió állít, hogy ti. a prištinai orosz előőrsbe
jugoszláv félkatonai pofák szivárogtak be, még sivárabb a helyzet.
Nem igaz, hogy a vadkant meglegyintette a szél. Mennyi álhírt röp
pentenek fel ilyekor a vágyak!
Tizenhárom óra: elment az áram.
A vadkan nagy beszédet mondott Aleksinacon, azzal fejezve be
mondókáját, hogy soha többé ne legyen háború. Hihetetlen! A tömeg
meg élteti.
A Kossuth rádióban hallom, hogy a szerb egyház lemondásra szó
lította föl a „győztes” főparancsnokot. Erről a belgrádi rádió természe
tesen mélyen hallgat.
Június 16.
Az éjjel újabb áramszünet.
A szerb elnök elrendelte, hogy SeSeljéknek a kormányban kell ma
radniuk. A bohózat újabb megbeszélt jelenete ez.
Mivel a régi rövidnadrágom több helyen kilyukadt, P. meglepett
egy újjal. Most már nincs ki a valagam, mint hangoztatta tréfásan A.

Nyeríteni kell, hogy a fizetésem mintegy kétszázötven márka, de ennek
a „svájci” összegnek még csak februári előlegét, tehát a felét kaptam
meg. A vadkan bűneinek egyike voltaképpen az, hogy a tömegekkel el
tudja hitetni, mindennek úgy kell lennie, ahogy van.
Vadkan, vadkan, kicsi cocám, menj már a búsba!
A menekülő kosovói szerbek első hulláma elérte Vajdaságot. Rossz
előérzetem van.
Június 17.
Borús, szomorú reggel. A pesti rádió Medárdot emlegeti.
A hadiállapot tovább tart. Éjszakánként, bár közvetlen veszély már
nincs, menetrendszerűen fölriadok, s a hírekre figyelek. A SZER jól
csinálja dolgát, néha csakugyan érdekes, elevenbe vágó kommentáro
kat sugároz. A kilábalásnak azonban halvány jele sem mutatkozik.
Fél tizenkettő: nincs áram.
A tömegeket, régi igazság ez, ismételten el lehet kábítani. Ahol
nincs lelki kultúra, minden lehetséges. Márpedig a tömegek itt tökéle
tesen meg vannak elégedve felsőbbrendűségi tudatukkal.
Azon tanakodunk újabban, hogy a telefonunkra alighanem ismét
„ráült” valaki. Nem csodálnám, hisz a „menekült” kisvállalkozók viszszaszivárogtak mára. A bombázás idején nemigen volt baj a vonalak
kal, most meg minden bomlik.
Tizennégy óra: megjött az áram. Majd csak ebédelünk is.
Lassanként fény derül a kosovói tömeggyilkosságok méreteire.
Eddig tizenkét tömegsírt fedeztek föl, illetve Pristinában a „kínok
házá”-t, ahol a foglyokat jól bevált fasiszta és bolsevista eszközök
igénybevételével vetették alá a tortúrának. Minek kéne itt jönni, hogy
megtisztuljanak a lelkek?
A KFH embereket rabol, gyilkol, templomokat gyújt fel. A téboly
határtalan, a győzelmet ünneplők tamtamja azonban nem csitul.
Június 18.
A belgrádi NIN ankétot szervezett. A válaszadók 66%-a nem hi
szi, hogy a szerb erők gaztetteket követtek el Kosovóban, 46%-uk
pedig mélyen meg van győződve arról, hogy legyőztük a NATO-t.
Keicsókolom, szépséges szerb jövő!
Ma váratlanul megkaptam februári fizetésem második részét.
Áldom a rezsim lelkét.

Június 19.
Benn jártam a Fórumban, a Híd-díj átadásán. A liftnél F. elvtárs áll
dogált bottal, lekezeltünk. A folyosón ráköszöntem H. R.-re. Olyasmit
gagyogott, hogy reméli, felnőttem végre, s ha igen, jól van, csak meg
ne öregedjek. Az ilyen emberekhez, kiknek „fölényé”-t az táplálja,
hogy minden rendszerhez, ehhez a maihoz is, oda tudnak simulni, sem
mi közöm.
Bár a méltatások nem tévedtek az időszerűsítés csapdájába, elég
gyorsan leléptem.
Június 20.
Mind ritkábban hallgatom a rádiót, melynek műsorai oldottabbak
lettek mára. A csöndünk azonban vészterhes továbbra is.
Cs. ma újra hívott bennünket. A Herczeg-ügyben nem tud segíteni.
Június 21.
A fasiszta vajda változatlanul nyugati banditákról szaval.
Solana tegnap bejelentette, hogy a jugoszláv erők visszavonása után
a bombázás definitíve véget ért, Momir Bulatovié azonban, a bajszos
szépfiú, mégsem szünteti meg a hadiállapotot.
Vük Drašković erőlködik, már-már fenyegeti a hatalmat, de egyet
len szót sem ejt az albán tömegsírokról. A mitikus szférákban lebegő
szerb lelkiség egyszerűen nem képes tudomásul venni, hogy szerbek is
lehetnek gyalázatos intenciók végrehajtói.
Sz. J.-től hallom, hogy tegnap elhunyt Nagygellértné Kiss Júlia.
Június 22.
A pecsétgyűrűs Marjanovié Dél-Szerbiát járja, s szemrebbenés nél
kül arról mesél, hogy önerőből újjáépítjük az országot. Egy minisztere
pedig kijelentette, hogy amit a pravoszláv egyház szinódusa követel
(ti. hogy a vadkan mondjon le): hülyeség.
Június 23.
Holnap összeül a szövetségi parlament, hogy a hadiállapot meg
szüntetéséről döntsön. Úgy gondolom, meg fogják találni a módját,
hogy fenntartsák a jelenlegi helyzetet. A maradéktalan visszavonástól
félhetnek, mint az ördög a szenteltvíztől.

Június 24.
A parlament meghozta pozitív döntését. Szombattól vége a hadiál
lapotnak.
Június 25.
A Kossuth rádió híre szerint Magyarországra már áprilisban eljutott
Jugoszlávia szárazföldi lerohanásának terve. Állítólag Orbán Viktor
szívós ellenállása miatt mondtak le róla utóbb. Ha így van, ezt föltétle
nül a javára kell írni.
Június 26.
Újvidék fölött újra repülő, ez azonban csak szúnyogot irt.
Valahányszor elkalimpál fölöttünk, visongva köszöntik a kölykök az
utcán.
Egyre dögszagúbb a béke, s nem látni, merre is lehetne indulni,
miben lehetne reménykedni. A hold újra szépen gömbölyödik, füst és
bombák nélkül, ám a levegő mégis nehéz.
Június 27.
Kosovóban tovább folyik a véres albán bosszú. Az istentelenség ki
sugárzását, úgy látszik, képtelenség eliminálni.
Június 28.
Olvasom a Blicbtn, hogy Miodrag Jovičić akadémikus szerint az
albánok többsége „rákos szövet” Európa testén.
Legszívesebben nyílt levelet írnék az úrnak, de nem érdemes. Ha
képtelen fölfogni, hogy mi itt a rákos egy évtizede immár, nincs értel
me a vitának. Még mindig arról volna szó, hogy ha nem akarsz rákos
szövet lenni, egy az egyben alá kell rendelned magad a mennyeiség
mítoszának? Vajon Jovičić úr tud-e az albánok ellen elkövetett iszo
nyatról? S ha tud, helyesnek tartja, mert a rákos sejteket irtani kell?
Dögletes a béke. Csak szorongva lehet gondolni mindarra, ami ez
után következik.
Június 29.
A mai nap fontosnak ígérkezik. Čačakon vadkanellenes tüntetést
szervez az ellenzék. Könnyen meglehet, hogy a hatalom kíméletlenül
lecsap, de megtörténhet az is, hogy a fasiszta vajda próbál meg a zava
rosban halászni. Az a nagy csönd, amely Šešelj táborát jellem zi napok
óta, rosszat sejtet.

Június 30.
A čačaki tüntetés rendbontás nélkül zajlott le, de azért a rendőrség
pimaszkodott, s valaki robbantott is egyet.
Vük pimaszul becsmérli a Szövetség a változásokért akcióját. A je 
lek szerint még mindig alkura készül a minden ízében rohadt rendszer
rel. Isten mentsen bennünket attól, hogy ez a patetikus köpönyegforga
tó számottevő hatalmi pozícióba kerüljön.
Július 1.
Belgrádban nyugdíjasok tüntettek.
Újvidéken a rendőrség elkapott néhány embert, N. G.-t el is verték.
Čanak, Mile Isakov holnap estére nagygyűlést hívott össze, a rendőr
ség azonban, úgy látszik, könyörtelen lesz.
Július 2.
A szemérmetlen Šešelj hajlandó belépni a szövetségi kormányba.
Nincs erő a fordulathoz. A tömegek butítása hosszú éveken át tartott,
s így a kijózanodás is hosszú, sőt „hosszabb” évekig fog tartani. Hogy
nap nap után újabb tömegsírokat fedeznek föl Kosovóban? Hát aztán!
Az a „rákos szövet”, az a szapora „nyúlnépség” nem is érdemelt mást!
Csurka István továbbra is országgyarapít. Áldom azt a pici kis
lelkét.
Újvidéken inzultus nélkül zajlott le a tiltakozó gyűlés.
Július 3.
Ma már újra hallható URH-n az Újvidéki Rádió műsora. Lassanlassan visszadöccenünk, de csak látszólag. A vadkan Crna Gorában
bármikor konfliktust robbanthat ki.
Július 4.
A SZER-ben hallom, hogy a télen jókora bajok lesznek az áramel
látással. Árammal fűteni egyáltalán nem lehet majd, és valószínű, hogy
a kikapcsolások tizenkét órások lesznek. Ezt csak akkor kerülhetnénk
el, ha az emberek nemcsak a fűtésről, hanem a villanytűzhelyek hasz
nálatáról is lemondanának.
Čanak és Isakov szépen beszélt a minapi gyűlésen. Čanak a Magyar
Szónak is nyilatkozott, kijelentve, hogy ha a VMSZ nemzeti alapon
kívánja létrehozni a területi autonómiát, sohasem fogja támogatni azt.
- De hát az a K. mért nem szövetkezik a Čanakkal? - vetette föl P.
- Mért nem, mért nem? Mert minden pártocska vezére jani akar lenni a

maga portáján. A valós közösségi érdekeket következetesen alárende
lik a janiságuknak. Váljék egészségükre! - válaszoltam.
Csurka hajmeresztő sztorit mondott el a Vasárnapi újságban arról,
hogy Zentára Kosovóban szolgált, elvadult rendőrök érkeztek, s már
is véresre vertek három magyar apát, mert a fiuk meglógott a kato
nai behívó elől. Ha igaz - mi nem hallottunk róla - , forrósodni fog
itt minden, de Csurka úrnak, az „országgyarapító”-nak akkor sincs
igaza. Nagymellényű kijelentései legfeljebb azt eredményezik, hogy
a Demszky Gáborokkal, a magyar gyógyszersegélyekkel még elutasítóbban bánik majd a hatalom.
Nem kétséges, hogy a maffiának végül távoznia kell, de nagy áron.
Esd az árat kéne most „lefaragni” valahogy.
Kosovóban újabb tömegsírt fedeztek föl, tizenkét halottal. Heten
közülük gyerekek. A legkisebb négyéves. Mindnyájukat tarkón lőtték.
- „Te tetted ezt, király!” - kiáltanám, ha kiálthatnám.
Cs. hívott ismét. Megállapodtunk, veszünk egy kis gázpalackot,
hogy a télen legalább egy-egy meleg levesre fussa a pokrócok alatt,
miközben folyik a dicsőséges újjáépítés.
Annyira a túloldalán vagyunk minden emberségnek, hogy egysze
rűen megáll az ész.
Július 5.
M ár reggel kánikula.
Azon töprengek, hogy négy-öt helyről is tartoznak szerzői tiszte
letdíjjal. Onnan is, ahol a szponzorálás biztos volt, s kemény ígéretek
kíséretében a zsírószámlám számát is kérték. Valahol azonban minden
nek nyoma vész. Dolgozz a dicsőségért! - nagyjából ez a tanulság. De
hát nincs szükségem semmiféle „dicsőség”-re, ha a munkámat semmi
be veszik. Ezen a téren persze nem vagyok egyedül, mégis úgy gon
dolom, nincs rendjén a dolog. Ha legalább annyi tiszteletdíjat kapnék,
hogy néhány sört, néhány kiló eltenni való gyümölcsöt vehetnék, máris
elviselhetőbbé válna a pénztelenség.
Július 6.
Reggel korán betértem az Agroživba egy kis párizsiért. A szelete
lőgépből, amint működni kezdett, jól megtermett csótány mászott elő.
Nemrégiben hasonlót tapasztaltam a hentesnél is. Miközben a fél kiló
húsra vártam, kövér csótány sétált végig a pulton. Nem tudok szaba
dulni a benyomástól, hogy ezek a ronda férgek az ország állapotát jel
képezik.

A kosovói gaztetteket a moszkvai nagykövet, a vadkan fivére si
mán tagadja. O, dehogyis volt ott etnikai tisztogatás és deportáció!
Undorodom, mert a vadkan az ellenzék megosztottsága és karrieriz
musa folytán ismét meg fog kapaszkodni, s tovább növeli kiszolgálta
tottságunkat. Szaddámi idők várnak ránk.
Márciusra még előleget se kaptunk. A rezsim egyszerűen ukrajnai
nyomorba akarja dönteni az értelmiséget.
Čanak a napokban Bécsben járt, ahol fölajánlottak egy vashidat,
melyet osztrák mérnökök irányításával ingyen föl lehetne szerelni a
péterváradi híd helyén. A hatóságok azonban hallani se akarnak a do
logról, még a vízumot is megtagadták az osztrák mérnököktől. Emögött
nyilván zsarolási szándék húzódik meg. A hatalom olyan „aranzsmán”-t
szeretne kicsikarni a Nyugattól, hogy építse föl mind a három hidat.
Ha erre nem kerül sor, maradjon minden úgy, ahogy van, hisz a Duna
menti országok tetemes vesztesége napról napra nő.
Egyébként végül mégiscsak sok mindent újjá fognak itt építeni, mert
a business csábítása és hívószava erősebb a morálénál. Végső soron a
bombázás is business volt, melyet etikai fölháborodásba csomagolt a
Nyugat. Mennyire pontos Hamvas Béla diagnózisa korunkról!
Július 7.
A vadkan lemondását követelő nagygyűléseket egyelőre csak szem
léli a rendőrség. A rezsim átmenetileg a fárasztás taktikájában bízik,
miközben a szerb elnök július 7-e alkalmából fényes fogadást rende
zett, s dísztáviratok röpködtek a drága fejesek között.
Vajon mi lesz, ha csakugyan mindennapossá válnak a tüntetések?
Polgárháborút szít a vadkan, majd lelép?
Július 8.
Prokupljéban ma este tiltakozó gyűlést tart az ellenzék. A szocia
listák ugyanakkor és ugyanott ellentüntetést szerveznek. Attól tartok,
ezzel megkezdődik a kemény összecsapások időszaka. - A szocialisták
végül meghátráltak.
Július 9.
Vük Drašković tovább taktikázik. Emberei tegnap a belgrádi szkupstinában a demokraták azon indítványa ellen szavaztak, hogy a vadkan
mondjon le.
A verseci emléknapra gondolva néhány Herczeg-könyvet vettem ki
a könyvtárból. Az egyikből „ősrégi” karton hullott ki: „Alulírott elis-

merem, hogy a fenti művet az Újvidéki Városi Könyvtártól kölcsön
vettem. III. 30. Rohlerné.” Feltehetőleg 1942 tavaszáról van szó, hisz
a könyvnek, melyet 1941-ben adtak ki, Rohlerné volt az első olvasója.
Az efféle leletek, mi tagadás, némi nosztalgiát ébresztenek bennem.
Talán mert a definitív visszahozhatatlanság üzenetét közvetítik.
Jiilius 10.
Kávéért, margarinért jártam lenn az imént. A patika sarkán virágot
árulnak az asszonyok. Megálltam egyiküknél. Természetesen szerbül
közölte a csokrok árát. Egy ott ácsorgó figura azonban nyomban rászólt:
- Magyarul beszélj az emberrel! - Ledermedtem. A jóem ber aztán el
mondta, hogy évtizedekkel ezelőtt gyakran megfordult a Fórumban, s
onnan emlékszik rám. Micsoda memória!
G. L. Majtényi Mihályról értekezik a Magyar Szóban. Arra az ész
revételére, hogy a fiatalabb nemzedékek irodalmi tudata mintha nem
tartaná számon Majtényi életművét, szívesen reagálnék, ha volna hoz
zá erőm.
Csaknem tíz évvel ezelőtt egy ifjú poéta vizsgázott nálam jugo
szláviai magyar irodalomból, s mivel felelete elég nagy hézagokról ta
núskodott, végül azzal a megjegyzéssel adtam át neki indexét, hogy ez
bizony nem volt valami fényes. - Igen, de hát irodalmunk két háború
közötti korszakában kevés az olyan érték, amire figyelni volna ér
demes - válaszolta elmenőben. S ezen el kellett töprengnem. Igaza
van, az említett korszakban csakugyan kevés az érték. Csakhogy nem
minden az értéken múlik. Sohasem próbáltam maradandóvá ütni az
irodalmi középszert, ám ennek ellenére mindig mohón lapozgattam a
régebbi korok dokumentumait, mert erőt tudtam meríteni abból, hogy
az akkori írók mégiscsak ugart törtek - számunkra is. Hogy ez provin
cializmusra szagló lokálpatriotizmus volna? Ugyan már! Hisz csak
nem öt évtizedes itt-tartózkodásom ellenére ma sem érzem magam se
bácskainak, se újvidékinek.
Július 11.
Tegnap árvizet okozó esőzés Közép-Szerbiában és Belgrádban.
Ma hajnalban szokatlan, sűrű köd Újvidéken. A szemközti házak
nak csak a kontúrjai látszanak.
Július 12.
Herczeggel ma sem tudok megbékélni. Hiszem, hogy ez az „ellen
szenv” nem kamaszkoromból származik, amikor az Új Idők évfolya-

mait olvasgattam nyaranta otthon. Ez az ember egyszerűen nem tu
dott eljutni a lét Jóvátehetetlen tragikum áénak (Pilinszky) átéléséig,
írogatott, a hivatalosság minden áldását élvezve.
Július 13.
Egymás után szervezik a nagygyűléseket, de hiányzik az erő, amely
tényleges változást, kiutat eredményezhetne. A vadkan majd hagyja
egy darabig kibontakozni a dolgokat, aztán meg lecsap.
É. 26-án védi disszertációját.
Július 14.
Orbán Viktor ismét azon inszisztál, hogy a vajdasági magyarságnak
meg kell kapnia az autonómiát. Csakugyan nem látná, mi történik itt?
Július 15.
Az ENSZ főtitkára panaszkodik, hogy a tagállamok nem biztosítják
a pénzt a kosovói békefenntartáshoz. Miért csodálkozik? Bombázni
mindig könnyebb!
Július 16.
Amerika máris kedvezőtlenül ítéli meg Orbán Viktor követelését,
hogy a NATO fegyveres erővel szavatolja a vajdasági magyar autonó
miát.
Mára várjuk Cs. előreküldött csomagját. Majd szépen hazaiiferáljuk.
A minisztériumtól egészen váratlanul megérkezett az állampolgársági bizonylat. Nagy kő esett le a szívemről.
Július 17.
Annyi habozás és taktikázás után Vük nagy tüntetést szervezett
Kragujevacon.
A hatalom továbbra is a honmentő hős szerepében tetszeleg, rendü
letlenül arról szónokolva, hogy minden rendben.
Nem tudjuk, mi lesz.

Zárszó
Följegyzéseim itt megszakadnak. Minthogy a „szurokszagú” béke
nem hozott megoldást, megvontam magamtól a szavakat, s a pállott
mindennapokba süppedtem újra. Nagyobb fásultsággal, mint a bom
bázások előtt.

KÉT INTERJÚ

SZELLEMI KALAND

Csak emberek. Ötven vers, ötven kommentár címmel adtad közre a
hetvenes évek közepén a Kilát óban megjelentetett versértelmezéseidet,
amelyek így kötetbe gyűjtve a vajdasági magyar költészet sajátos an
tológiája, jóllehet a könyv utójegyzetében felhívod az olvasó figyelm ét
arra, hogy nem antológiát tart a kezében, hanem „ líránk történetének
egy lehetséges vázlatát Miért e hangsúlyozott megkülönböztetés?
- Nem hangsúlyozott megkülönböztetésről, hanem a könyvecske
jellegének megnevezéséről van szó. Annak idején, amikor a Kilátó
szerkesztőjének, Végei Lászlónak biztatására hozzáláttam a munká
hoz, távolabbi célom nemigen volt. Bő öt évtized termésében böngész
ve kéthetente megírtam egy-egy kisesszét, s elsősorban arra ügyeltem,
hogy kondíciómat minél tovább tartani tudjam. Semmiféle közelebbről
meghatározható eszmei szempont nem vezérelt, fogalmam sem volt
róla, hogy meddig jutok el, s mely versek alkotják majd végül a költé
szetünk ötven esztendeje előtt tisztelgő ötvenes keretet. Nem antológiá
ban gondolkodtam tehát, ez már visszahúzó megkötöttséget jelentett
volna, hiszen líránk maradandó értékeit korántsem lehet néhány tucat
verssel érzékeltetni.
Csak később, a harmincadik-negyvenedik vers után eszméltem rá,
hogy a sorozat lassacskán koherens egésszé áll össze, amely lehetséges
vázlatát, keresztmetszetét adja líránk történetének. Lehetségesét, mert
ha valaki hasonló szellemi kalandra vállalkozna, választása számos
esetben nyilván eltérne az enyémtől.
Líránk történetének e lehetséges vázlata „az utóbbi negyed évszá
zad eredményeiről, sajnos, nem informál". Ehhez még hozzáfűzöd:
„Remélem azonban, hogy a zord idő ellenére akad m ajd vállalkozó,
aki a folytatást megírja. ” M iért hagytad abba, és miért nem vállalkozol
a folytatásra?
- A kitűzött cél felé haladva rendkívül keskeny sávra szorultam.
Megmutatkozott, hogy egész sor versről nem lenne szabad lemonda
nom, elemzés tárgyává viszont csak akkor tehetném őket, ha átren

dezném az anyagot, ha kirostálnám a már elkészült kommentárok egy
részét. Erre az „újrakezdésire egyszerűen nem volt erőm. Alighanem
a teljesség elérhetetlensége riasztott vissza mind a sorozat lezárásától,
mind későbbi folytatásától. Annak belátása, hogy bármiképpen csűröm-csavarom is a dolgot, megnyugtató eredményre nem juthatok.
Milyen szempontok vezéreltek a versek (és költők) kiválasztásakor?
- Leggyakrabban a versek megszólító ereje volt a mértékadó. Ha
rezonálni tudtam valamely verssel, kutatni kezdtem esztétikai hírér
tékének mögöttesét. Mivel József Attilával vallom, hogy a vers „vég
ső szemléleti egész”, amelynek minden pontja „archimedesi pont”, a
szerkezeti elemek rendszerére, funkcionálására összpontosítottam. A
közelről szemlélődés során számos esetben a szöveg fölfesléséről, ki
zökkenéséről győződtem meg, s ilyenkor kénytelen voltam meghátrál
ni, még ha a költemény bővelkedett is telitalálat értékű képsorokban,
poétikai megoldásokban. Néhány esetben mégis kitartottam egy-egy
ilyen vers mellett, a róluk szóló kommentár azonban mindig jelzi a
belső küzdelmet, melyet velük és értük folytattam.
A versértelmezés csapdái...
- Mint minden műértelmezés, a versértelmezés is csapdák soka
ságát rejtegeti. Ezek között a legkellemetlenebb az, hogy az értekező
próza eszközeivel nem lehet maradéktalanul megragadni a verset mint
„végső szemléleti egész”-t. Már Kosztolányi fölhívta rá a figyelmet,
hogy „minden dolog reménytelenül viszonylagos, s mérésére nincs biz
tos eszköz” . Ez a viszonylagosság a kisesszék esetében hatványozottan
nyomasztónak bizonyult. Hasztalan hozakodtam volna elő szép és tő
lem telhetőén okos általánosságokkal, a mellettük álló vers nyomban
eltaszította volna őket magától, értelmetlenné téve ügyködésemet. Épp
ezért, viszonylag szűk helyen forgolódva, ismételten kísérletet kellett
tennem arra, hogy legalább azokat a szerkezeti elemeket, megoldáso
kat, összefüggéseket megnevezzem, melyek a verset működtetik.
Mi késztetett a könyv kiadására? Más szóval miért vártál ilyen so
káig?
- Tavaly már újév táján napnál világosabb volt, hogy annak a pokoli
drámának, melyet tíz éve szemlélünk és átélünk, újabb kiszámíthatat
lan fölvonása készül. A kiéleződő bizonytalanság és fokozódó szoron
gás körülményei között újra elővettem a réges-rég legépelt kéziratot, s
fontolóra vettem, hogy „megkegyelmezhetek-e” neki. Miután elolvas
tam, úgy találtam, hogy minden esetlegessége ellenére jó lenne kiad
ni. Azon a nagy íven belül, amelyet egyfelől a fiatal Haraszti Sándor
kassákos, naiv, égre derülő expresszionizmusa, másfelől pedig az idős

Gál László végső keserűsége jelez, a folsorakozó versek egymást gazdagítón párbeszédeinek. Emellett, véltem, a versek és a kisesszék is
fényt vetnek egymásra, erősítik egymást. Végül annak meggondolása
is biztatott, hogy ilyen jellegű kiadvány még nem jelent meg immár
nyolcvanesztendős irodalmunkban.
A Csak emberek bepillantást kínál a vajdasági magyar líra alaku
lástörténetének periódusaiba a húszas évektől a hetvenes évek közepé
ig. M odernség és tradíció költészetünkben.
- A modernség és a hagyományosság relációi sohasem foglalkoz
tattak közelebbről. Mindig is abból indultam ki, hogy a modernség
és érték, illetve a hagyományosság és értéktelenség párhuzamait vé
letlenül sem szabad kiegyenlítőlegesen szemlélni. Ami modern, vagy
annak látszik, nem biztos, hogy egyúttal maradandó érték is, ami pedig
a hagyományosabb építkezés ismérveiről tanúskodik, nem föltétlenül
értéktelen. Ha nem így volna, a költészet az egekbe vezető fejlődés grádicsaitjárná. De nem járja, hisz Szapphó, Catullus, Villon, Shakespeare
vagy akár Balassi ma is összehasonlíthatatlanul „modernebb”, mint
számos mai modern költő. Azt jelenti ez, hogy a költészetet, bár szün
telenül változik, meghatározza valamely alapvetően állandó mozzanat
is, amely századokon, sőt ezredeken át éltetni tud egy-egy alkotást.
Kétségtelen, hogy az igazán nagyok mindig az újszerűség jegyében
lépnek föl, utólag azonban kiderül, hogy valójában nem maga az új
szerűség tartja meg őket az idők szakadéka fölött, hanem az, hogy mű
vükben az emberi „örökkévalóság” és a számukra megadott pillanat
azonos intenzitással érvényesül.
A tehetség tehát az elsődleges, amelyről viszont szinte semmi köze
lebbit nem mondhatunk.
És mi jellem zi az utóbbi huszonöt év (különösképpen a nagy vesz
teséget szenvedett utóbbi tiz év) vajdasági magyar költészetét (és p ró 
zairodalmát)?
- Noha a mögöttünk levő negyed század nem tekinthető külön kor
szaknak irodalmunk történetében, jelenlegi ziláltságunk fő okai ma már
jól láthatók. Az Új Symposion körül a hetvenes, majd a nyolcvanas évek
elején kirobbant botrány érezhetően gyengítette irodalmunk pozícióit.
A hatalmi megtorlás következtében föllazult, elbizonytalanodott, le
gyengült az irodalmi élet erőtere, amely normális körülmények között
nyilván gazdagabb szellemi tájékozódást biztosított volna. Jóformán föl
sem ocsúdhattunk azonban, a nyolcvanas évek áporodott csöndjében
máris előretört a tervszerűen gerjesztett nacionalizmus, amely a kilenc
venes évek poklát és íróink egy részének távozását eredményezte.

Egyesek éppenséggel úgy vélik, hogy a legjobbak hagytak el ben
nünket. Mint a legek általában, ez is jókora túlzás természetesen, de
tény, hogy irodalmunk összképéről néhány fontos árnyalat alighanem
végérvényesen eltűnt. Ez annál fájóbb, mert nemcsak írók, képzőmű
vészek és más értelmiségiek távoztak körünkből, hanem a fiatalabb
nemzedékek számos tagja is, ami a potenciális olvasók körének leszű
küléséhez vezetett.
Egyszóval szegényebbek lettünk, s hogy a baj nagyobb legyen, erő
re kapott a provincializmus is. Bár kiváló értékek manapság is napvi
lágot látnak, csaknem gondtalanul hódít a dilettantizmus. Ennek egyik
okát talán abban kereshetnénk, hogy páratlanul sanyarú helyzetünkben
irodalmunk istápolói nem kívánják visszafogni, elutasítani a gondjukra
és gondozásukra bízott gyengécske kéziratokat. Pedig helyzetünk épp
a fordítottját kívánná meg, a fokozott igényességet. Nem hiszem, hogy
a mennyiségre törekvés kedvezően befolyásolhatja irodalmunk életét.
És a kritika?
- Természetesen a kritika is visszaesett, sőt részben ludas is abban,
hogy ami nem irodalom, irodalomként egzisztálhat. Mivel ennek okai
ról nemrégiben, a H íd decemberi számában részletesebben szóltam,
nem kívánok ismétlésekbe bocsátkozni.
Szolgálhat-e az irodalom (a kisebbségi irodalom is) valami mást
önmagán kívül?
- Persze hogy szolgálhat, van rá példa elég, de ha vállalja, magára
vessen. Meggyőződésem szerint az írónak mindenkor arra kell töre
kednie, hogy a benne szunnyadó mondandót minél magasabb szinten
formába kényszerítse. Ha sikerül maradandót létrehoznia, az sokkal
többet jelent, mint ha energiáit a közélet lármás piacán tékozolja el.
Igaz, éppúgy ki van szolgáltatva a vak történelmi erőknek, mint min
den halandó, de ha anyanyelvében alkotó módon hazára talál, mégis
csak értelmessé teheti múló napjait.
Hogyan éled át ezt a „zord időt”, az egyre vészterhesebb minden
napjainkat? Mi ad fogódzót munkádhoz és az ittmaradáshoz?
- Dőreségében az ember azt hiszi, hogy miután évei nagy részét
lemorzsolta már, illúziótlanul nézhet szét maga körül. Az élet azon
ban gondoskodik róla, hogy hiú reménykedését újra meg újra kikezdje.
Amikor az évtized elején bombázók dörögtek el alacsonyan a város fö
lött, és virágesőben páncélosok vonultak nyugat felé, be kellett látnom,
hogy hasztalan véltem mindig is abszurdnak az életet, hiszen az ab
szurditás már-már határtalanul „fokozható”. Mi mást is tehettem vol
na? Elővettem az evangéliumokat, Lao-cét, Marcus Aureliust, Hamvas
Bélát és más olyan szerzőket, akik az emberi lét lényegét járják körül.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy eközben olyan gondolatokra
leltem, amelyek fölháborodásomat minden további nélkül megnyug
vássá szelídítették volna. Minthogy mindig is azok közé tartoztam,
akiket kétkedéssel vert vagy ajándékozott meg a sors, abszolút értékű
támpontokig nem juthattam el. Addig viszont eljutottam, hogy ma már
teljes meggyőződéssel vallom, amit a ,jó császár” így fogalmazott meg
elmélkedéseiben: „Nemsokára mindnyájan a föld alá kerülünk, azután
maga a föld is elváltozik. Majd e változás eredménye is elváltozik a
végtelenségig, és e változások eredményei ismét a végtelenségig. S aki
elgondolja e fordulatok és változások egymásra toluló hullámzását,
gyorsaságát, az megvet minden halandó dolgot.”
A szemlélődésnek ez a perspektívája olyan lelkiismereti, etikai tar
talékot alakított ki bennem, amely egyelőre kellő ellensúlyt biztosít
a tartalmatlan, efemer esztelenség ellenében. Azt pedig sohasem la
tolgattam, hogy távozzam innen. Ha van még rám váró feladat, úgy
érzem, itt kell teljesítenem. Amíg lehet.
(2000)

Az interjút Serer Lenke készítette.

AZ ÉLŐ MÚLT GAZDAG TALAJÁN

M ögöttünk a második évezred, benne a XX. századdal, amelyben
lepergett hatvan életéved. A harmadik évezred magasából visszapil
lantva milyennek látod e századot?
- Őszintén szólva semmiféle magasságot nem észlelek a harmadik
évezred küszöbén. Az asztrológia lelkes hívei nagy kedvvel bizonygat
ják, hogy a Vízöntő jegyébe léptünk, amikor majd a békesség hosszabb
korszaka következik. Bár valószínűnek tartom, hogy a kozmikus erők
kihatnak életünkre, nem hiszek abban, hogy a humanista vágyképze
tek az ember gyökeres megváltozása nélkül teljesülhetnek. Befelé, a
kényelmetlen önvizsgálat felé kellene indulnia mindenkinek, hogy las
sanként olyan társadalmak alakuljanak ki, amelyek nem gerjesztenek
közösségi tragédiákat. Minthogy ez merő utópiának látszik, sokkal in
kább, mint valaha, elég szkeptikusan gondolok a jövőre. Annál inkább,
mert a mögöttünk levő évszázad szörnyűségei rendkívül érzékletesen
mutatták meg az emberi nem „fejlődéséinek irányát. Csak akkor be
szélhetnénk reális reményről, ha az emberi elme által fölszabaduló
mind nagyobb energiák és a mindennapok között egyensúlyt lehetne
teremteni valamiképpen.
M ikor kötelezted el magad az irodalom mellett, s ebben milyen sze
repe volt a gyermekkornak, szülőfaludnak, Vörösmartnak, s egyáltalán
Baranyának?
- Nézd, régóta úgy érzem, hogy a gyerekkorról, egyáltalán a ma
gánéletről vallani valahogy szemérembe ütköző dolog. A legmélyebb
emlékekig alighanem csak akkor érdemes visszalépni, ha az ember hi
teles formába tudja kényszeríteni őket, ha a személyességet alá tudja
rendelni annak, ami általános érvényű is lehet. A kérdés elől azonban
nem akarok kitérni, hiszen Móricz Zsigmonddal vallom, hogy „tízéves
koromig több történt velem, mint azóta ötven év alatt” .
Ezek a történések persze eredendően belső történések voltak. Már
első eszmélkedésem idején képzeletgyújtón ostromolt meg a múlt. A
házunktól alig húsz-harminc méterre egy kút állt, melyet a vörösmar

tiak a város kútjának neveztek, mert, mint faggatózásomra kiderült, a
falut valamikor 1840 táján mezővárossá nyilvánította a király. A kút
mellett elhaladva máris a Deák-szurdokba jutottunk, amelyről meg
tudtam. hogy neve az irdatlan messzeséget sejtető XVI. században
keletkezhetett, amikor gimnázium működött Vörösmarton, odafönn a
Kishegyen.
A meredek domboldalig húzódó udvarunkból számos esetben fölkapaszkodtunk az akácok között a Várhegyre, ahol a második világhá
ború alatt díszes hun csatot vetett ki a föld. Egy időben csaknem meg
szállottan kaparásztunk a szőlőtőkék között, abban a reményben, hogy
a múlt valamely üzenetére bukkanunk. Egyébként nekünk is volt egy
kis szőlőnk a Papszeren, ahol semmiféle „szer” nem mutatta magát,
de a föld és a név őrizte a múltat. A negyvenes évek elején nagyapám
ciszternát ásatott odafönn, hogy permetezéskor ne kelljen kerülőúton,
hordószám fölvitetnie a vizet. Ásás közben egy koporsó keresztmet
szete rajzolódott ki, s a kihívott pécsi régészek megállapították, hogy
Árpád-kori sírról van szó. A szőlőszomszédunknál pedig nagy nyári
záporok után egy-egy lábszárcsont vagy karcsont kandikált ki a Duna
holtága felé lejtő földből.
Aztán később, az általános iskola felsőbb osztályaiba járva, ami
kor nemegyszer a Tölösig és Monyorósig is elkószáltunk, mindig arra
kellett gondolnom, hogy ez a két földrajzi név is irdatlan messzeség
ből üzen, hisz a tölfa és a monyom szavunkat már a legvénebb fa
lusiak sem használják. Egy szó mint száz: volt abban valami nagyon
megnyugtató, hogy gyerekként az élő múlt gazdag talaján állhattam.
Ugyanakkor azonban nyugtalanított is kissé, hogy nem élezhetem ma
gam tősgyökeres vörösmartinak. Anyai nagyapám egy újsziváci sváb
gazda fiaként került a faluba, aki gyerekkorában, Nagykőrösön annyira
megszerette a magyar szót, hogy aztán élete végéig magyarnak vallot
ta magát. Apai nagyapám csantavéri parasztember volt, s csak anyai
nagyanyáin ága kötődött a Dunántúlhoz. Nagyvázsonyhoz. számos pa
pot és jegyzőt adva a letűnt századoknak.
Félreértés ne essék, nem az zavart, hogy felmenőim között magyarok,
svábok, szlovákok és a jó ég tudja, miféle más nációhoz tartozó emberek
találhatók, hanem, hogy egyikük sem lehetett tanúja a régi Vörösmart
életének. Ez bántott, de egyszersmind vigasztalt is, hiszen a véletlen kü
lönös ajándékaként élhettem meg, hogy éppen ott születtem.
De végül is mi, illetve ki indított el az irodalom fe lé ?
- A falu múltját kiemelő, gyakran legendássá színezedő történetek,
bármennyi anyagot szállítottak is a képzeletnek, önmagukban aligha

indítottak volna el az irodalom felé. Ehhez arra is szükség volt, hogy
valaki irányítón és biztatón mellém álljon. Ez a valaki Baranyai Júlia
volt, aki a vörösmarti „algimnázium”-ban magyar nyelvet és irodalmat
tanított. Ma már nem tudnám rekonstruálni, hogy mi mindennel ismer
tetett meg bennünket, de azt tudom, hogy egész sor íróról, költőről az ő
óráin hallottam először. Mivel tankönyvünk nem volt, úgy gondolom,
legjobb belátása szerint választotta meg előadásai tárgyát, csaknem
észrevétlenül ébresztve föl néhányunkban az irodalom szeretetét. S
ami mai távlatból úgyszintén fontosnak látszik, az anyanyelv szeretetének, a nyelvi igényességnek az alapjait is ő vetette meg bennünk.
Nyolcadikos koromban már intenzíven foglalkoztatott a gondolat,
hogy magyartanár leszek, s amint lehet, visszatérek Vörösmartra.
A következő állomás Újvidék: a gimnáziumi évek, m ajd egyetemi
tanulmányok... Milyen remények Jutöttek ifjúkorodban, és mennyire
valósultak meg egykori álmaid?
- Igen, Újvidék. Meglepő lehet talán, hogy épp ide kerültem annak
idején, hisz a baranyaiak zöme a közeli Zomborban vagy Szabadkán
folytatta tanulmányait. Baranyai Júlia azonban meggyőzött, hogy
Újvidéken jó a gimnázium, meg aztán ott működik a főiskola is, leg
jobb lesz, ha minél hamarabb megismerkedek a várossal. Hát így let
tem a Pap Pál Magyar Tannyelvű Főgimnázium rövidnadrágos tanuló
ja 1955 szeptemberében.
A gimnáziumi évekre azonban, sajnos, nem tudok obiigát ujjongással emlékezni. Diákotthonok lakója voltam, másfél évig egy raktárból
átalakítotté, ahol penészt izzadtak a falak, és az iskolában se úgy ala
kultak a dolgok, ahogy szerettem volna. Mivel Vörösmarton sem hor
vátul, sem szerbül nem tanulhattam meg, szerb nyelvből négy éven át
az elégtelen osztályzat réme fenyegetett. Ráadásul a sors iróniájaként
magyarból örökösen, mindvégig négyest kaptam: feleletre is, dolgo
zatra is. Nem baj, gondoltam, nekem már feladatom van, ha a fene
fenét eszik, akkor is magyartanár leszek.
Érettségi után aztán megadatott a szerencse, hogy az épp akkor
megnyílt Magyar Tanszékre iratkozhattam, s részese lettem Sinkó
Ervin előadásainak. Eleinte, megvallom, nem tudtam mit kezdeni oly
kor idegenszerü mondatszerkesztésével, illetve azzal, hogy a témától
elkanyarodva szokatlanul nagy kitérőket tett. Nem sok idő múltán
azonban ráeszméltem, hogy korántsem a henye rögtönzés szféráiban
mozog, hanem pontosan átgondolt terv alapján életének és irodalomis
meretének gazdag tapasztalatait kívánja megosztani velünk.

Ettől fogva új távlatok nyíltak előttem. Nem hittem többé, hogy viszsza kellene térnem a falumba. Izgalmas múltjának emlékeit természe
tesen nem tagadtam meg, de már úgy láttam, hogy a múltat nem lehet a
jelen szintjére emelni. Hogy épp a városi jelen kínálja azokat a felada
tokat, amelyekre föl lehet tenni az életet. Ezt az ifjonti illúziókkal való
leszámolást azonban törés nélkül úsztam meg, mert az ismeretlen jövő
felcsillanó lehetőségei bőséges kárpótlást jelentettek már számomra.
Voltak-e szépírói próbálkozásaid, vagy mindjárt az esszé, a kritika,
a tanulmány vonzáskörébe kerültél?
- Voltak, persze hogy voltak. Gimnazista koromban több füzetet te
leírtam versekkel, mégpedig gyalázatosán rossz versekkel. A nyugatos
költők esztétista retorizáltságú versbeszédének bűvöletében próbáltam
hangot adni hiányérzeteimnek, de botorul nem vettem észre, hogy a
vers értéke korántsem az érzelmi lázadás nagyságrendjétől függ, ha
nem a nyelvi anyag megszervezésétől. Döcögős, túlfeszülő, agyonkop
tatott képeket halmozó versezeteket bütyköltem össze, anélkül, hogy
publikálásukra gondolni mertem volna. Csak később, egyetemista ko
romban, Várhegyi János álnéven, juttattam el néhány újabb verset a
7 Nap-nak, amely kettőt-hármat közölt is a paksamétából. Még később
az ÚjSymposionb&n és a Versekévé két füzetében tettem közzé néhány
verset, abban a mély meggyőződésben, hogy költő belőlem sohasem
lesz. Akkortájt, ha néha verset írtam, már inkább az értekező próza
vállalt köreiből való időleges kilépés élménye foglalkoztatott.
A Symposion nagy nemzedékének tagjaként indultál. A megváltoz
tatni, felforgatni mindent a vajdasági magyar irodalomban, kultúrá
ban nagy lendülete mivé lett mára? Fűti-e ma ilyen tennivágyás a mai
fiatalokat?
- Pontosítanom kell, amit mondasz: nem a nemzedék tagjaként in
dultam, hanem csak fölzárkóztam hozzá. A Symposion című irodalmi
melléklet már hónapok óta megjelent, amikor 1962 márciusában első
esszémmel jelentkeztem. A melléklet szelleme, újat és mást akarása
annyira foglyul ejtett, hogy le tudtam győzni habozásomat. A csatla
kozásra azonban véletlenül sem a „felforgatás” intenciója késztetett,
sokkal inkább az irodalmi újrakezdés ígérete. Ha pillantást vetünk a
sokszor emlegetett „kalapácskritikák”-ra, azt tapasztaljuk, hogy a szel
lemi szomjúság határozza meg őket, anélkül, hogy a bennük megszó
laló elégedetlenség alantas mélyütésekig menne el. A kezdeti lendület
évek múltán természetesen vesztett intenzitásából, ám ennek ellenére
a maga pályáját ki-ki mégis végig tudta futni. Számomra ez az igazán
fontos.

Azt viszont, hogy a mai fiatalokat fűti-e olyan tenniakarás, amilyen
minket fűtött, nem feszegetném. Ok már egészen más körülmények
között élnek, s így érthető, hogy más úton is kell haladniuk. Annyit
mindenesetre biztosra veszek, hogy akinek tényleges tartalékai van
nak, rá fog találni a folyamatos irodalmi beszéd lehetőségére.
Egy nemzedéktársad megfogalmazása szerint a sympósok egy része
beépült a „struktúrába ", ezek közé sorolt téged is. Néhány évi szerkesz
tői munkakör (Fórum Könyvkiadó, Új Symposion) után utad ugyanis
az egyetemre, a Magyar Tanszékre vezetett, s a hierarchiában eljutottál
a legmagasabb fokig. M it jelent számodra tanárnak lenni?
- Kissé meglepett a kérdés eleje. Az eltelt évtizedek során ugyan
is soha sehova nem kívántam „beépülni” . Amikor felajánlották, hogy
a kiadó munkatársa legyek, boldogan mentem, hiszen jugoszláviai
magyar írók kéziratait gondozhattam. Amikor egy nehéz időszakban
arra kértek, vállaljam az Új Symposion felelős szerkesztőjének poszt
ját, nehéz szívvel ugyan, de vállaltam, mert erkölcsi kötelességemnek
éreztem, hogy hozzájáruljak a politikailag megnyomorgatott folyóirat
helyzetének megszilárdításához. Amikor a tanszékre invitáltak, öröm
mel fogadtam a megtisztelő ajánlatot, és eszembe se jutott, hogy a hie
rarchia legmagasabb foka felé kellene törekednem.
Természetesen ezenközben gondolhattam volna azért arra is, hogy a
„beépülés” és az esetleges kései vádak elkerülése céljából talán mégis
jobb lenne idejében Piripócsra távoznom. Ehhez, sajnos, nem volt elég
erőm.
De félre a tréfával! Hogy mit jelent számomra tanárnak lenni? Sokat.
Megnyugtató az utóbbi időben oly sokszor becsmérelt tanszék munka
társaként részt venni a tanárképzés alapvetően fontos munkájában.
Visszavonultan élsz. A katedra és az íróasztal mellől ritkán moz
dulsz el, pedig az utóbbi tíz évben megannyi vád érte a vajdasági ma
gyar értelmiséget, hogy nem tesz semmit a közösségért. Mit jelen t ma
gyar értelmiséginek lenni Vajdaságban a XXL században, a harmadik
évezredben?
- Csakugyan visszavonultan élek, aminek elsődleges oka az, hogy
mindig is szemlélődő alkat voltam. Márpedig akinek nincs érzéke
az örökmozgó aktivitáshoz, a szervezéshez, az ne sokat nyüzsögjön,
ha nem akar végképp meghasonlani magával. Emellett enyhén szól
va nincs jó véleményem a közéletről, a politikáról. Koncz István írja
egy helyütt, igen eufemisztikusan, hogy az apja arra tanította: „a po
litika nem erkölcsös dolog”. Ezt vallom magam is. De hivatkozhatok
Kosztolányira is, aki kerek perec kimondja, hogy a maradéktalan félre-

állás pozíciója „még mindig emberibb és tisztább”, mint egy pártiroda.
Magam is így hiszem, s mert így hiszem, a „megannyi vád”-at, bár
bosszantott, sohasem tudtam egészen komolyan venni.
Ebből persze egyebek közt az következik, hogy az értelmiségi lét
formának sohasem volt és ma sincs általános érvényű, mindenkire kö
telező modellje. Ha az értelmiségi a maga tevékenységi területén érté
keket tud produkálni, munkája föltétlenül közösségi érdekű, a közös
séget gazdagítja, akkor is, ha a „közösségben gondolkodók” árulónak
titulálják. Úgy gondolom, a demokrácia a különbségek toleranciájánál
kezdődik, ettől azonban messze vagyunk.
Tizenkét zűrzavaros, nehéz év után hogyan éled meg a kedvező vál
tozást, amely országos viszonylatban kinyitotta a remény kapuját, ám
az itteni magyar intézményekfölé sötét felhőket tornyositott? A magyar
egypárti befolyás veszélyére gondolok. Eszerint „az abszurd még f o 
kozható ”?
- A változást, mint oly sokan, magam is hitetlenkedő örömmel fo
gadtam. Az események rácáfoltak meggyőződésemre, hogy a diktatú
rákat csakis vér árán lehet megdönteni. Ugyanakkor azonban jó adag
kétkedés is maradt bennem, mert semmi jelét nem látom annak, hogy
az új hatalom alapokig menően tisztázni szeretné, mi is éltette tíz éven
át a rendszert. Miloševićnek felelnie kell azért, amit a szerb néppel
tett, hangoztatják, megfeledkezve róla, hogy végső ideje volna már a
szerb felsőbbrendűség mítoszait leleplezni, s tudatosítani a tömegek
ben, hogy a nacionalista gyűlölködéstől való megszabadulás nélkül a
jövő csakis felemás, balkáni demokráciát hozhat.
A magyar egypárti befolyás veszélyét viszont sem újnak, sem az
abszurdumok fokozódásának nem látom. Gondolj csak arra, hogy már
az ún. történelmi VMDK is azon buzgólkodott, hogy ellenőrzése alá
helyezze intézményeinket. Ez a törekvés a hatalmi pozícióból követ
kezik. Tessék befáradni az akolba, a közösségi érdekek egyedüli menhelyére, különben a kiűzetés sorsa vár rád. A fenyegetés reális, de azért
nem eszik a levest olyan forrón.
A születésnap mindig alkalom a számadásra. Milyen a hat évtized
leltára? Elégedett vagy-e azzal, amit elértél? M it mulasztottál el? S mit
csinálnál másképpen? További terveid?
- Egyáltalán nem vagyok elégedett. Egy-egy dolgozat befejeztével
csak ritkán állapíthattam meg, hogy na, ezt a témát sikerült elképzelé
sem szerint körüljárni, föltárni, megvilágítani. Legtöbbször hiányérzet
maradt bennem, s talán ezzel magyarázható, hogy aránylag keveset
publikáltam. A mulasztások terhét nem abban érzem, amit nem sikerült

megvalósítanom, hanem abban, amit megvalósítottam. Alighanem ez
zel függ össze az is, hogy hosszú távra sohasem kovácsoltam terveket.
A rengeteg nyomasztó függőség mellett miért függnék még a magam
terveitől is? Egyébként az idén - erről már szólhatok, mert tető alá
hoztam a dolgot - szeretnék közzétenni egy esszéket, tanulmányokat
tartalmazó kötetet. Ha lesz rá pénz, remélem, meg is jelenik.
(2001)

Az interjút Serer Lenke készítette.
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